'We willen Appelsap en
Loveland gÍaag in Oost

houden'

Lovelandryu

nietmeer
in Oosterpark
JOOST ZONNEVETD

AMSTERDAM

- AJs het Oosterpark
over anderhalf iaar is gereno-

veerd,-mogen daar geen besloten
evenementen zoals Loveland en
Appelsap meer worden gehouden.
Dat heeft Ivar Manuel (D66), stadsdeelvoorzitter van Oost, afgesproken
met de Vrienden van het Oosterpark.
In^ ruil,dáarvoor heeft de actiegroep
^

een gangnaarderechtergestaaÉt.
Een rechtszaak zou een streep halen
door de renovatie van het park die in
september moet beginnen. Na dit jaar
kan Oost niet meer rekenen op de ge-

)

reserveerde rr milioen voor de opknapbeurt.
De Vrienden van het Oosterpark ergeren zich aan de besloten muziekfestivals. Voorzitter Bert Mentink: ..In
deze drukke buurt hebben de bewoners recht op groen om tot rust te komen." Als de bestuurcommissie en
uiteindelijk het stadsbestuur instem-

men met de nieuwe afspraken, dan
was Loveland tiidens Koningsdag de
laatste editie in het Oosterpark. Appelsap gaat in augustus wel gewoon
nog door op de vertrouwde plek.
Voor alternatieve locaties wordt volgens een woordvoerder van Oost on-

der andere gedacht aan het Flevopark, het Zeeburgereiland, de Kop
van het ]ava-eiland en sportcomplexen. "We willen Appelsap en
Loveland ook na volgend iaar graag
Oost houden, maar we moeten
goed kijken waar het kan. Het is niet
de bedoeling dat we elders eenzelfde
situatie creëren waarbij omwonenden te veel hinder ondervinden."
|oris Methorst van Appelsap is verbaasd over de afspraken die Manuel
heeft gemaakt. "Veel omwonenden
waarderen Appelsap en vinden dat
wii onze plek in het park hebben ver-

in

diend."

Minder bómen
De Vrienden van het 0osterpark en
stadsdeelv00rzitter lvar Manuet hebben áfgesproken dat in het 0osterpark
niet 404 bomen, zoals een jaar geleden het plan was, maar 302 exemplaren - waaronder tweehonderd iaailingen - sneuvelen. Oost wil met de kap
het oorsgonkélijke ontwerp van
Springer zo veel mogelljk herstelÉn.

