LAATSTE NIEUWS OVER HET VOORTBESTAAN VAN NEMOLAND WESTERPARK
NEMO SPEKTAKEL OM ONTRUIMING TEGEN TE HOUDEN GROOT SUCCES!
Zie filmverslag https://youtu.be/l1ljPUwNdoI
OPROEP
RED DE MOESTUIN! NEMOLAND MOET BLIJVEN
TEKEN DE PETITIE! https://nemoland.petities.nl
Omdat er zicht is op een oplossing, is juist nu de steun van leden en vrienden van Nemo hard nodig voor het
voortbestaan van Nemoland Westerpark. Daarom het verzoek: STEUN NEMOLAND, TEKEN DE PETITIE!
UITSTEL ONTRUIMING NEMOLAND
ZICHT OP EEN OPLOSSING
Maandag 22 maart was geplande ontruiming van de buurtmoestuin. Er was al een aannemer besteld om de
moestuin weg te graven. Nemo had een spektakel georganiseerd om de ontruiming symbolisch tegen te houden,
met barricaden van doeken en vaandels, strijdliederen van het Nemokoor, toespraken, muziek en poezie. Er kwamen
ca. 30 mensen en als grote verrassing gemeenteraadslid Jenneke van Pijpen (GL) met de mededeling dat in overleg
met de wethouder en het stadsdeel de ontruiming 2 weken werd uitgesteld en dat gezocht gaat worden naar een
oplossing “die recht doet aan de belangen van beide partijen”.
Een dag later was de commissievergadering van het Stadsdeel. Commissieleden Charles Vaneker (D'66) en Dick
Jansen (GL) hadden een advies ingediend om Nemoland niet te ontruimen en een oplossing te zoeken. Bestuurder
Carolien de Heer (PvdA) die vorige keer nog op ontruiming en alternatieve locaties aanstuurde, wil nu een mediator
aanstellen die een oplossing moet vinden met respect voor alle belangen die meespelen. Dus een heel ander geluid.
Er zullen wel functies verschoven en gecombineerd moeten worden, maar geprobeerd wordt een winwin situatie te
vinden waarmee Nemoland kan blijven. Dus het spektakel van maandag heeft geholpen! Nemo gaat nu een voorstel
maken om alle ideeën te bundelen die bijdragen aan het behoud van Nemoland en de buurtmoestuin.
Maar de rechtspositie van Nemo blijft in gevaar. Per 1 mei heeft de gemeente de huur opgezegd van het
buurttuinhuis, maar de advocaten van Nemo gaan er vanuit dat Nemo huurbescherming krijgt van de kantonrechter.
Dus Nemoland blijft bestaan! Intussen groeit de steun vanuit de buurt en politiek voor Nemoland. Het gaat immers
niet alleen om Nemo, maar ook om de toekomst van ons park, stadslandbouw en buurtgroen. Wordt dat bepaald
door een centrale manager in het centrum, of door groene buurtorganisaties? Ook staan de bevoegdheden van
stadsdelen ter discussie, en wil de gemeente meer betrokkenheid en inspraak vanuit de buurt. Dus Nemoland heeft
de toekomst!
Alle informatie over de acties, argumenten en achtergronden vind je op
www.andriessen.pl/nemo/nemolandwesterparkbasis.html
AT5 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/282838/buurtmoestuin-moet-veld-ruimen-voor-schooltuin-we-wordengewoon-weg-gebulldozerd
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