NEMOLAND MOET BLIJVEN!
HELP DE ONTRUIMING TE VOORKOMEN!
De gemeente Amsterdam (centrale dienst Vastgoed en Schooltuinen) wil Nemoland zo snel
mogelijk ontruimen. De huur van het buurttuinhuis is opgezegd en de buurtmoestuin moet al
op 15 januari 'schoon opgeleverd' worden. En dat zonder motivatie, midden in Corona-tijd.
Hieronder ons verzoek om de ontruiming tegen te houden.
Je steun is erg belangrijk en onmisbaar. We weten uit ervaring dat een persoonlijke brief/mail
meer effect heeft dan een snelle petitie. Schrijf in je eigen woorden waarom het voor jou
belangrijk is dat Nemoland blijft bestaan. Argumenten en informatie vind je hieronder en in
de bijlage. Zet boven je brief dat het een verzoek en/of bezwaar is. Want dan moeten ze
reageren. Stuur je tekst naar:
B&W wethouder onderwijs Marjolein Moorman
m.moorman@amsterdam.nl
Stadsdeel West voorzitter Fenna Ulichki
f.ulichki@amsterdam.nl
José Kokken, centrale manager van de Schooltuinen
j.kokken@amsterdam.nl
Stuur svp ook een kopie van je mail naar Nemo info@nemoland.nl en stuur ook eventuele
reacties door.
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
Peter, Mathilde, Vincent

Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West
tav Fenna Ulichki
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 u op dit moment het gebied Westerpark en het project Groot Westerpark in uw
portefeuille heeft, en ook als voorzitter de uiteenlopende belangen in dit conflict beter kunt
beoordelen. De gewaardeerde buurtvoorzieningen van Nemo zijn immers een initiatief 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 buurtvoorzieningen
door de Gemeente (Vastgoed en Dienst Schooltuinen) is in flagrante tegenspraak met het
gemeentelijk groenbeleid voor dit deel van het Westerpark, en zelfs met het eigen beleid van
de Schooltuinen volgens haar Huisvestingsnota.
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. Ook verzoeken wij u de visie en plannen van Nemo te
ondersteunen zoals we die in de bijlage uitwerken. 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

(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1197) dat in juli 2019 door de Gemeenteraad is vastgesteld en die
het kader bieden van de Nemo-activiteiten. De voorgestelde ontruiming door de Gemeente is
onbillijk, onrechtmatig en onuitvoerbaar, zeker in Corona-tijd. In de bijlage een uitgebreide
motivatie van ons bezwaar/verzoek en achtergrondinformatie. Wij vertrouwen er op dat u de
geplande ontruiming kunt voorkomen en de gemeentelijke groenvisie voor dit gebied (zoals
Nemo dat samen met andere buurtorganisaties vorm geeft) kunt helpen realiseren.
De groene buurtvoorziening van Nemo, 32 jaar in het Westerpark en 12 jaar op het terrein
van de Roos schooltuinen, is tot stand gekomen dankzij initiatieven van het vroegere
Stadsdeel Westerpark en Stadsdeel West. Wij denken dan aan de grote inzet van bv. Peter
Mattie, Hokon Hansen, Ruud Grondel, Dick Jansen, Dirk de Jager en vele anderen. Het gaat
ons niet zozeer om het eigen belang van Nemo, maar om een visie op groen, ecologie en
buurtparticipatie zoals die vooral in het nieuwe Westerpark vorm heeft gekregen. Sinds dat
het beheer van de schooltuinen een eigen RVE is geworden van de centrale stad, heeft de
schooltuinen formeel dit beleid van de gemeente overgenomen (Huisvestingsplan), maar in
de praktijk doet zij precies het omgekeerde: waardevolle buurtvoorzieningen die op initiatief
van het stadsdeel zijn mogelijk gemaakt, worden ontruimd (en dat midden in de 2e Coronagolf).
Wij benaderen u met dit verzoek rechtstreeks omdat de centrale manager van de
Schooltuinen José Kokken aangaf haar besluit Nemoland te ontruimen had "afgestemd met
het stadsdeel". Wij weten niet met wie zij in het stadsdeel contact heeft gehad, maar het lijkt
ons uitermate onwaarschijnlijk dat haar besluiten gesteund worden door het
stadsdeelbestuur/commissie.
Wij vragen u dringend deze rampzalige sanering van groene buurtvoorzieningen te
voorkomen en ons te helpen deze voorzieningen verder te ontwikkelen. Onze uitgebreide
motivatie en achtergrondinformatie vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet
Peter Spruijt
namens het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Nemo
Nemoland Westerpark
Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
0031 653604513
whatsap 0031 614283249
www.nemoland.nl
info@nemoland.nl
facebook: www.facebook.com/nemolandwesterpark/
facebook vereniging: www.facebook.com/nemo.wandelaars
wandelblog: http://voetpaden.blogspot.nl
youtube playlist: nemoland amsterdam
google maps: nemoland westerpark

