Bestuurslid Gwl-koepelbestuur: Van Noor - interview januari 2020
Van Noor, is geboren en getogen in Singapore.
Van (spreek uit ‘Ven’) kwam als jong volwassene naar Europa en streek uiteindelijk, na in Engeland, Nederland
en Duitsland gewoond te hebben, neer in Amsterdam.
Wonend in de Staatsliedenbuurt in een kleine slecht geïsoleerde, vochtige woning kwam ze in 1997 op het GWLterrein terecht in blok 1.
Sinds een jaar is ze gepensioneerd en volgens eigen zeggen ‘heerlijk aan het genieten van de vrije tijd’. In 2019
is ze gepolst of ze toe wilde treden tot het Gwl-koepelbestuur, heeft ja gezegd en is tijdens de Algemene Leden
Vergadering officieel en met volle instemming van de aanwezigen geïnstalleerd.
Hoe bevalt het wonen op het GWL-terrein?
Ben er heel blij mee hier te wonen. Het milieu-vriendelijke/eco-aspect van het Gwl sprak me meteen al aan.
De woning is ruim. Er is meer interactie met de buren dan bij onze vorige woning. Heel fijn dat de binnenkant
van het terrein autovrij is en de kinderen daar veilig kunnen spelen. De fruitbomen, nutstuinen en de verschillende activiteiten zoals het oogstfeest, voetbaltoernooi, buurtfeest en nieuwjaarsreceptie maken het terrein tot een
bijzondere plek in stad om te wonen.
Wat vind je van de inrichting van het terrein?
Er is goed nagedacht over vergroening (Masterplan), op 1 punt na: de keuze en standplaats van de bomen aan de
kant van de Waterpoortweg vind ik niet goed. De hoge bomen aan de voor- en achterkant van de Waterpoortweg
nemen met de jaren steeds meer daglicht weg, het wordt steeds donkerder in onze woning. Jammer!
Ben je milieubewust?
Ik gebruik de fiets voor vervoer. Ik ben wel lid van Car-to-go en Greenwheels voor het geval dat ik een auto
nodig heb.
Ik eet geen vlees, probeer zo veel mogelijk spullen te recyclen, vermijd verspilling.
Vind je het GWL geschikt voor kinderen?
GWL is super voor kinderen. Mijn kinderen zijn al enkele jaren uit huis maar hebben het hier heel fijn gehad.
Tips voor uitgaan / lekker eten in de buurt? Café Restaurant Amsterdam, Cafe de Walvis in Spaarndammerstraat, Vurger in Jan van Galenstraat (vegan burger tent maar ze hebben andere heerlijke gerechten met verse
ingredienten), brunchen of laat lunchen in de Bakkerswinkel, Westerpark.
Hoe lang zit je in het Koepelbestuur? Wat was je reden er in te gaan? Sinds midden vorig jaar (2019). Ik
werd benaderd door Juul (Backerra), een van de huidige bestuursleden. Ik ben regelmatig bij het leefbaarsheidsoverleg geweest en vond het interessant om meer te horen over wat er allemaal speelt in onze buurt. Ik wist toen
weinig over het koepelbestuur en wat het inhield. Omdat ik nu meer vrije tijd heb en meer betrokken wil zijn bij
de buurt heb ik ingestemd om tot het bestuur toe te treden.
welke taken heb je in het Koepelbestuur?
Mijn taakgebied, samen met Juul is het behoud/waarborgen van het Masterplan groen en met de coördinatie van
alle groene acties en initiatieven in de wijk. Wij werken samen met een groep zeer betrokken bewoners die heel
actief zijn in het bewaken, onderhouden/herstellen van het groen en het zonodig nieuwe plannen maken voor
herbeplanting op het terrein.
Wat zijn voor het komende jaar je doelen als bestuurslid?
Een goed en duidelijk beeld hebben over de mogelijkheden van verschillende subsidies die wij kunnen aanvragen voor verdere groen-ontwikkeling en -behoud.
Samen met de groengroep streven naar meer samenwerking en betrokkenheid van bewoners voor groenonderhoud. Het is gezellig om samen buiten bezig te zijn en het maakt het werk in ieder geval lichter.
Samen met de groep zorgen voor een kleurrijk, bloeiend en bijen-, insecten-en vogelvriendelijke buurt met
planten die van heel vroeg tot laat in het seizoen bloeien. Samenwerken met andere wijken of groepen aan milieuvriendelijk projecten.
Wat wil je nog meer kwijt? Ik ben hartstikke blij met mijn nutstuin!

