NEMOLAND MOET BLIJVEN!
HELP DE ONTRUIMING TE VOORKOMEN!
De gemeente Amsterdam wil Nemoland zo snel mogelijk ontruimen. De huur van het
buurttuinhuis is opgezegd en de buurtmoestuin moet 'schoon opgeleverd' worden.
En midden in Corona-tijd.
Je steun is erg belangrijk en onmisbaar. Bij Nemoland in het Westerpark kun je een petitie
ondertekenen. Maar een persoonlijke brief/mail heeft meer effect. Schrijf in je eigen woorden
waarom het voor jou belangrijk is dat Nemoland blijft bestaan. Argumenten en informatie vind
je hieronder Zet boven je brief dat het een verzoek en/of bezwaar is. Want dan moeten ze
reageren. Stuur je brief naar:
B&W wethouder onderwijs Marjolein Moorman m.moorman@amsterdam.nl
Bestuur Stadsdeel West Carolien de Heer c.de.heer@amsterdam.nl
Stuur svp ook een kopie van je mail naar Nemo info@nemoland.nl en stuur ook eventuele
reacties door. Wij sturen je mail door naar de centrale manager van de Schooltuinen.
Stuur deze oproep door naar vrienden en bekenden! Wij laten ons in ieder geval niet
ontruimen, nooit niet!
Dank voor je medewerking
Nemoteam, medewerkers en vrijwilligers
Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West
Hierbij ontvangt u in de bijlage een bezwaarschrift&verzoekschrift van Stichting Nemo met
betrekking tot de geplande ontruiming van Nemoland Westerpark (buurttuinhuis en
buurtmoestuin) op het terrein van de Roos Schooltuinen. Wij sturen u dit bezwaar/verzoek
omdat buurtvoorzieningen van Nemo een initiatief zijn van het toenmalige Stadsdeel
Westerpark/West die het gebouw in 2008 heeft toegewezen aan Nemo voor sociaal/culturele
activiteiten en ook het gebruik van de buurtmoestuin is een initiatief geweest van de
stadsdeel. De geplande ontruiming van deze buurtvoorzieningendoor de Gemeente
(Vastgoed en Dienst Schooltuinen) is in flagrante tegenspraak met het gemeentelijk
groenbeleid voor dit deel van het Westerpark.
Wij maken dan ook bezwaar tegen het besluit van de gemeente Amsterdam om zonder
aanleiding of motivatie de huur van het buurttuinhuis en het medegebruik van de
buurtmoestuin (samen 'Nemoland Westerpark') op te zeggen op het terrein van Roos
schooltuinen in het Westerpark. Het gaat immers om gewaardeerde buurtvoorzieningen die
door het Stadsdeel gerealiseerd zijn en functioneren als uitwerking van gemeentelijk beleid
voor dit gebied (groenbeheer, natuureducatie, buurtparticipatie, visie/inrichtingsplannen,
uitgangspunten project Groot Westerpark). De geplande ontruiming is ook strijdig met het
Strategisch Huisvestingsplan van de gemeentelijke schooltuinen

