Nota van beantwoording inzake inspraak concept
kadernota Evenementenbeleid stadsdeel Oost

10 juli 2012

Inleiding
Op 8 mei 2012 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost de concept kadernota
Evenementenbeleid stadsdeel Oost vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode over de
conceptnota heeft plaatsgevonden van 16 mei tot en met 26 juni 2012. Men kon schriftelijk en
mondeling reageren gedurende de gehele periode.
De conceptnota is per e-mail toegestuurd aan de bewonersgroep Over de Kop, Participatiegroep
Oosterpark en de vereniging Vrienden van Frankendael. Daarnaast hebben individuele bewoners en
andere betrokkenen kennis kunnen nemen van de inspraakmogelijkheid op de conceptnota
Evenementenbeleid stadsdeel Oost via de stadsdeelpagina in de Echo, de Stadsdeelkrant en de
website van het stadsdeel.
In totaal zijn er 17 zienswijzen op de conceptnota Evenementenbeleid stadsdeel Oost
binnengekomen:
1. V. van Looveren, schriftelijk d.d. 12 juni 2012;
2. J. de Bruin, schriftelijk d.d. 17 juni 2012;
3. A. Dierick, schriftelijk d.d. 17 juni 2012;
4. W. Wigboldus, schriftelijk d.d. 18 juni 2012;
5. Fam. De Vos, schriftelijk d.d. 19 juni 2012;
6. E. Gimbergh, schriftelijk d.d. 19 juni 2012;
7. H. van Blitterswijk, schriftelijk d.d. 19 juni 2012;
8. V. Bakker, schriftelijk d.d. 24 juni 2012;
9. P. Hendriks, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
10. Ver. Vrienden van Frankendael, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
11. Participatiegroep Oosterpark, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
12. St. Appelsap, mondeling en schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
13. Cliëntenraad ZGAO, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
14. K. Ridderikhoff, mondeling d.d. 20 juni 2012, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
15. Klein Dantzig, schriftelijk d.d. 26 juni 2012;
16. J. Heinsius, schriftelijk d.d. 22 juni 2012, ingekomen op 28 juni 2012;
17. M. Wybenga, schriftelijk d.d. 8 mei 2012.
De 17 schriftelijke inspraakreacties zijn bijgevoegd in bijlage 1.
Voortraject
De inspraak volgde op een voortraject waarin de bovengenoemde bewonersgroepen zijn gehoord. Dit
heeft geleid tot bijstelling van de conceptnota op onderdelen. De bijgestelde conceptnota
Evenementenbeleid stadsdeel Oost is vervolgens voorgelegd voor inspraak.
Vervolgtraject
Dit eindverslag van de inspraak behandelt de binnengekomen inspraakreacties. De inspraakreacties
worden benoemd en gemotiveerd afgewezen of overgenomen. Concrete wijzigingsteksten worden
geformuleerd. De conceptnota Evenementenbeleid stadsdeel Oost wordt aldus aangepast en samen
met dit eindverslag van de inspraak aangeboden aan de stadsdeelraad (verwachte behandeling in de
commissie Algemene en Sociale Zaken op 4 september 2012 en in de stadsdeelraad op 18
september 2012) ter vaststelling. Tijdens de behandeling is er voor stadsdeelbewoners en overige
betrokkenen wederom de mogelijkheid om in te spreken over dit onderwerp. Na vaststelling door de
stadsdeelraad ontvangen de indieners van een zienswijze een exemplaar van de kadernota
Evenementenbeleid stadsdeel Oost. De definitieve tekst zal ook op de website van het stadsdeel
worden gepubliceerd.
Reacties
Hieronder worden de inspraakreacties samengevat weergegeven, gemotiveerd afgewezen of
overgenomen, en concrete wijzigingsteksten geformuleerd.
1. V. van Looveren
Samenvatting:
1. Parken zijn openbaar en moeten altijd beschikbaar zijn voor omwonenden.
2. Tegen evenementen in parken waarvoor vrachtwagens of containers nodig zijn.
3. Op- en afbouw en evenement zelf alleen tussen 08.00 en 22.00 uur. ’s Nachts verlichting uit.
4. Alleen muziek toestaan die niet boven verkeerslawaai uitkomt.
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5. Voldoende grote afvalcontainers nodig.
6. Schade moet door veroorzaker vergoed worden. Dit is een vast voorschrift in de
evenementenvergunning
7. Er is een jaarlijkse nulmeting nodig om schade te bepalen.
8. Alleen evenementen toestaan die alleen per ongemotoriseerd of openbaar vervoer bereikbaar zijn.
9. Huuropbrengsten moeten ten goede komen aan de desbetreffende parken.
Beantwoording: 1. Een park wordt daarom hooguit gedeeltelijk afgesloten (zie: Afsluiting, p.19 nota).
2. Het dagelijks bestuur is niet tegen evenementen in parken waarvoor vrachtwagens of containers
nodig zijn. Schade door vrachtwagens of containers wordt door de veroorzaker vergoed.
3. Dit zijn de normen die zoveel mogelijk worden nagestreefd (zie: Op- en afbouw, p.19 nota). Om het
terrein zo kort mogelijk bezet te houden kan het gewenst zijn buiten die tijden te werken. Dat kan, mits
dit gebeurt zonder overlast te geven.
4. In de nota Evenementenbeleid stadsdeel Oost zijn duidelijk meetbare geluidsnormen vastgelegd.
5. Bij evenementen die naar hun aard en omvang tot grote hoeveelheden afval leiden en/of worden
georganiseerd op belangrijke locaties, kan het stadsdeel eisen dat de organisator een afvalplan
opstelt. Kosten die het stadsdeel moet maken om het (zwerf)afval van een evenement te ruimen,
brengt het stadsdeel bij de organisator in rekening. (zie: Afval en sanitaire voorzieningen, p.17 nota)
6. Aan het terrein toegebrachte schade wordt zo snel mogelijk hersteld in overleg met de
wegbeheerder/ parkbeheerder. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de veroorzaker
van de schade. (p. 7 nota).
7. Een nulmeting en eindmeting zijn reeds de vaste procedure bij elk evenement van enige omvang
8. Dit is onmogelijk, omdat het bestuurders is toegestaan hun motorvoertuig op een parkeerplaats te
parkeren. Wel wordt gemotoriseerd privévervoer ontmoedigd en gebruik van ongemotoriseerd en
openbaar vervoer gestimuleerd (p.17 nota).
9. De opbrengsten van vergunningen, precario of huur vloeien terug naar het onderhoud van de
locaties waar evenementen plaatsvinden (zie: Kosten, p. 22 nota).
Wijzigingen: Geen.
2. J. de Bruin
Samenvatting: 5 grote evenementen en 17 evenementen per jaar met een geluidsbelasting variërend
van middelzwaar tot licht is teveel voor het intieme Park Frankendael.
Beantwoording: Groot wil zeggen: meer dan 2.000 bezoekers/deelnemers tegelijk aanwezig op het
drukste moment. Per jaar worden in totaal, dus inclusief de 5 grote evenementen, maximaal 17
evenementen toegestaan met een geluidsbelasting variërend van middelzwaar tot licht. Dit alles
betekent dat evenementen zoals festivals voor klassieke muziek, poëzie, yoga of milieueducatie, of
sport- en speldagen voor schoolkinderen of de scouting, evenementen die stuk voor stuk uitstekend
bij het karakter van Park Frankendael zouden kunnen passen, ook werkelijk in dit park georganiseerd
kunnen worden, met een maximum van 17 per jaar.
Wijzigingen: Geen.
3. A. Dierick
Samenvatting: Park Frankendael is een plek voor rust en bezinning, met name voor ouderen.
Beantwoording: Een evenement blijft een uitzondering op normaal gebruik van een park. Zelfs als er
evenementen zijn, is in Park Frankendael zware geluidsbelasting daarbij niet toegestaan.
Wijzigingen: Geen.
4. W. Wigboldus
Samenvatting: 1. In de omschrijving van Kop Java ontbreekt het gebouw van basisschool De Kleine
Kapitein en kinderopvang Partou en de speeltuin.
2. Tijdens grote evenementen worden school en opvang tussen de hekken gezet en is de speeltuin
nauwelijks te bereiken. Daarom in de vergunningvoorschriften opnemen dat tussen 08.00 en 08.30
uur en 15.00 en 15.30 uur (op woensdag 12.00 en 12.30 uur) een verbod geldt op aan- en afvoer van
groot materieel.
3. Vergunningaanvrager dient verplicht met school en opvang in overleg te treden om overlast zoveel
mogelijk te beperken.
Beantwoording: Op elk van deze 3 punten wordt de kadernota aangepast.
Wijzigingen: 1. Aan de beschrijving van het locatieprofiel van Kop Java zullen de speeltuin en het
gebouw van basisschool De Kleine Kapitein en kinderopvang Partou worden toegevoegd.
2. In de vergunningvoorschriften wordt opgenomen dat tussen 08.00 en 08.30 uur en 15.00 en 15.30
uur (op woensdag 12.00 en 12.30 uur) een verbod geldt op aan- en afvoer van groot materieel.
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3. In de voorschriften wordt opgenomen dat de vergunninghouder ervoor moet zorgen dat de overlast
voor de op het terrein aanwezige basisschool en kinderopvangopvang zoveel mogelijk beperkt wordt.
De gevraagde verplichting tot overleg is er al: voorafgaand aan de vergunningaanvraag arrangeert het
stadsdeel overleg tussen de aspirant vergunningaanvrager en de basisschool en de kinderopvang om
overlast voor deze instellingen en hun gebruikers en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.
5. Familie De Vos
Samenvatting: 1. In de profielen voor Flevopark en Flevoparkbad worden geen grenzen gesteld aan
het aantal evenementen en het geluidsniveau.
2. Flevopark en Flevoparkbad moeten in combinatie worden bekeken.
3. Zeeburgerdijk-Oost en Flevoparkweg worden aanrijroute en parkeerplek voor grote evenementen.
4. Stadsdeel wil zwembad en park als evenementenlocatie gebruiken om winst te maken.
5. Het argument dat er maar weinig omwonenden zijn, getuigt van minachting van de rechten van het
individu.
6. Verzoek om Flevopark en Flevoparkbad niet aan te wijzen als evenementenlocaties.
Beantwoording: 1. Inmiddels is het in de conceptnota genoemde natuuronderzoek afgerond en
kunnen de maxima worden vastgesteld, zie hieronder bij Wijzigingen.
2. Dit is een waardevolle aanvulling op de voorwaarden. Het totale aantal evenementen per jaar voor
Flevopark en Flevoparkbad gezamenlijk mag niet uitkomen boven het maximum dat geldt voor één
van beide locaties.
3. Het Flevopark is geschikt voor kleine en middelgrote evenementen. Een initiatiefnemer dient bij een
aanvraag duidelijk te maken op welke manier hij zijn fiets-, ov- en automobiliteit waarborgt én hoe hij
de overlast voor de omgeving en omwonenden zoveel mogelijk beperkt. (Zie: ‘Mobiliteitsmanagement
en bereikbaarheid’, p. 17 nota.)
4. Huuropbrengsten moeten ten goede komen aan de desbetreffende parken.
5. Dat er maar weinig omwonenden zijn, is slechts één van de kenmerken van een locatie, en is geen
reden om er al of niet evenementen toe te staan. Rondom bijvoorbeeld het Oosterpark en Park
Frankendael wonen veel mensen en ook daar worden evenementen toegestaan.
6. Hier gaat het stadsdeel niet in mee. Onder de hieronder (bij Wijzigingen) en in de locatieprofielen
gestelde voorwaarden kunnen op deze locaties evenementen worden toegestaan.
Wijzigingen: 1. Maximaal aantal evenementen per jaar opnemen in locatieprofiel Flevopark:
‘Het maximaal aantal evenementen is gerelateerd aan de geluidsbelasting. Maximaal 17
evenementen per jaar met een geluidsbelasting variërend van middelzwaar tot licht.
Middelzwaar: 5 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Licht: 12 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet uitkomend boven reguliere
achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.’
2. Maximaal aantal evenementen per jaar opnemen in locatieprofiel Flevoparkbad:
‘Maximaal 5 grote evenementen (> 2.000 bezoekers/deelnemers op het drukste moment) per jaar,
waarvan er maximaal 3 ruimtelijk relevant mogen zijn.
Daarnaast is het maximaal aantal evenementen gerelateerd aan de geluidsbelasting. Maximaal 17
evenementen per jaar met een geluidsbelasting variërend van middelzwaar tot licht.
Middelzwaar: 5 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Licht: 12 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet uitkomend boven reguliere
achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.’
3. Toevoegen aan tekst locatieprofielen Flevopark en Flevoparkbad: ‘Het totale aantal evenementen
per jaar voor Flevopark en Flevoparkbad gezamenlijk mag niet uitkomen boven het maximum dat
geldt voor één van beide locaties.’
6. E. Gimbergh
Samenvatting: 1. 85 dB (A)/100 dB(C) op 25 meter van het podium is zwaar overlastgevend.
2. Slechts op aanvraag kunnen metingen door het stadsdeel worden uitgevoerd.
3. De Pure Markt plus 17 evenementen is teveel voor Park Frankendael. Verzoek om het maximum
aantal in Park Frankendael toegestane evenementen sterk te verlagen.
Beantwoording: 1. Onjuist. 85 dB (A)/100 dB(C) is het geluid van een kamermuziekorkestje en wordt
in heel Amsterdam gehanteerd als bovengrens voor middelzware geluidsbelasting.
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2. Het stadsdeel verricht ook ongevraagd metingen.
3. Hoewel strikt genomen geen evenementen, brengen de Pure Markten een met evenementen
vergelijkbare belasting voor het park en zijn omgeving met zich mee. De Pure Markten worden
daarom in mindering gebracht op het maximum aantal van 12 lichte evenementen dat per jaar in Park
Frankendael wordt toegestaan. Indien er 9 Pure Markten worden gehouden in een jaar, is er dat jaar
dus nog plaats voor 3 evenementen met een lichte geluidsbelasting en 5 met een middelzware
geluidsbelasting.
Wijzigingen: Het aantal Pure Markten wordt in mindering gebracht op het maximum aantal van 12
lichte evenementen dat per jaar in Park Frankendael wordt toegestaan.
7. H. van Blitterswijk
Samenvatting: identiek aan zienswijze familie De Vos (nummer 5).
Beantwoording: zie beantwoording bij zienswijze nummer 5.
Wijzigingen: zie wijzigingen bij zienswijze nummer 5.
8. V. Bakker
Samenvatting: 1. In de profielen voor Flevopark en Flevoparkbad worden geen grenzen gesteld aan
het aantal evenementen en het geluidsniveau.
2. Evenementen met extreme geluidsoverlast moeten geweerd worden uit alle woongebieden.
3. Stadsdeel wil zwembad en park als evenementenlocatie gebruiken om winst te maken.
4. U geeft geen prioriteit aan het recht van bewoners op een ongestoord woongenot.
5. Het argument dat er maar weinig omwonenden zijn, getuigt van minachting van de rechten van het
individu.
6. Verzoek om Flevopark en Flevoparkbad niet aan te wijzen als evenementenlocaties.
Beantwoording: 1. Zie beantwoording van ditzelfde punt bij zienswijze nummer 5.
2. De nota Evenementenbeleid stadsdeel Oost waarborgt dit.
3. Zie beantwoording van ditzelfde punt bij zienswijze nummer 5.
4. Op het recht van bewoners op ongestoord woongenot wordt slecht een zeer beperkt aantal keren
per jaar een uitzondering gemaakt. Daarmee wordt aan dit recht duidelijk prioriteit gegeven.
5. Zie beantwoording van ditzelfde punt bij zienswijze nummer 5.
6. Zie beantwoording van ditzelfde punt bij zienswijze nummer 5.
Wijzigingen: 1. zie wijziging n.a.v. ditzelfde punt bij zienswijze nummer 5.
9. P. Hendriks
Samenvatting: Evenementen zonder belang voor het stadsdeel hoeven niet gefaciliteerd te worden
door het stadsdeel.
Beantwoording: Het stadsdeel streeft zoveel mogelijk meerwaarde voor Oost of Amsterdam na. Deze
meerwaarde bestaat eruit dat:
a. het evenement buurtgericht is, of;
b. de locatie de meest aangewezene plek is binnen Amsterdam voor het evenement (dat wil
zeggen: locatie en evenement versterken elkaars identiteit), of;
c. het evenement een stadsoverstijgend karakter heeft dat ondersteund wordt door de stad
Amsterdam;
d. Het evenement bijdraagt aan de versterking/profilering van het stadsdeel in het algemeen of een
specifiek gebied (wijk of park) in het bijzonder. (p.19 nota).
Wijzigingen: Geen.
10. Vereniging Vrienden van Frankendael
Samenvatting: 1. De Vereniging verwerpt het locatieprofiel van Park Frankendael. Verzoek om geen
grootschalige evenementen en geen evenementen met zware geluidsbelasting in Park Frankendael
toe te staan.
2. Het stadsdeel staat 5 grote evenementen toe zonder geluidsbeperking.
3. De Pure Markt plus 17 evenementen is teveel voor Park Frankendael. Verzoek om het maximum
aantal in Park Frankendael toegestane evenementen sterk te verlagen.
4. Zware bassen worden niet geweerd uit Park Frankendael.
5. Het locatieprofiel kan worden aangepast naar aanleiding van de resultaten van de pilot
evenementenprogrammering.
6. De Vereniging doet mee aan de pilot evenementenprogrammering op voorwaarde dat het
voorgestelde locatieprofiel van tafel gaat.
7. Er worden jaarlijks maximaal 5 grote plus nog eens 17 middelzware en lichte evenementen
toegestaan in Park Frankendael.
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8. De Pure Markt moet in het kader van de belasting van het park gezien worden als een evenement.
Beantwoording: 1. In Park Frankendael worden geen evenementen met zware geluidsbelasting
toegestaan.
2. De 5 grote evenementen mogen maximaal slechts een middelzware geluidsbelasting veroorzaken:
maximaal 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron.
3. Zie beantwoording van ditzelfde punt bij zienswijze nummer 6.
4. Zware bassen worden geweerd uit Park Frankendael.
5. Dat is juist. Het locatieprofiel kan door het Dagelijks Bestuur worden aangepast naar aanleiding van
de resultaten van de pilot evenementenprogrammering.
6. Wellicht zijn de uit de inspraak resulterende verduidelijking en aanpassingen van het locatieprofiel
voldoende voor de Vereniging Vrienden van Frankendael om toch aan de pilot deel ter nemen.
7. De 5 grote evenementen maken onderdeel uit van de maximaal 17 middelzware en lichte
evenementen die per jaar in Park Frankendael worden toegestaan.
8. Zie de beantwoording van punt 3 bij zienswijze nummer 6.
Wijzigingen: zie wijziging bij zienswijze nummer 6.
11. Participatiegroep Oosterpark
Samenvatting: 1. De Participatiegroep verwerpt het locatieprofiel van het Oosterpark. De groep en zijn
medestanders zijn voorstander van een beperkt aantal grote evenementen, mits gratis en openbaar,
en tegenstander van evenementen voor een select en betalend publiek waarvoor grote delen van het
park worden afgesloten.
2. Op het Zeeburgereiland, waar geen direct omwonenden zijn, wordt geen zware geluidsbelasting
toegestaan zoals in het Oosterpark.
3. De Kop Java wordt grotendeels gespaard voor zware basgeluiden. Dit wordt verder in geen enkel
locatieprofiel vermeld. Waarom kan het weren van zware bassen niet overal het uitgangspunt zijn?
Beantwoording: 1. Evenementen hoeven wat het dagelijks bestuur betreft niet altijd gratis en openbaar
te zijn, maar ze moeten wel altijd een meerwaarde hebben voor Oost of Amsterdam.
2. Dit is een omissie die hierbij wordt gecorrigeerd: net als op de Kop Java worden op het
Zeeburgereiland en in het Oosterpark maximaal 3 dagen per jaar zware bassen toegestaan. Op het
Zeeburgereiland wordt bovendien langdurigere evenementen toegestaan dan in het Oosterpark.
3. Het weren van zware bassen is overal het uitgangspunt. Hierop worden op bepaalde locaties, te
weten Kop Java, Oosterpark en Zeeburgereiland, maximaal 3 uitzonderingen per jaar per locatie
toegestaan.
Wijzigingen: 1. Aan het locatieprofiel van het Oosterpark wordt toegevoegd dat van de maximaal 5
evenementdagen per jaar met 90 dB(A) en 105 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron
er maximaal 3 dagen zware bassen te horen mogen zijn.
2. Het locatieprofiel van het Zeeburgereiland wordt als volgt aangepast:
‘Het maximaal aantal evenement(dag)en per jaar is gerelateerd aan de geluidsbelasting.
Zwaar:
3 evenementdagen per jaar met 90 dB(A) en 105 dB(C) op 25 meter van het podium of de
geluidsbron. Op die dagen mogen zware bassen te horen zijn, maar niet langer dan een dagdeel.
Middelzwaar:
9 evenementdagen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron.’
3. Expliciet in de tekst opnemen dat het weren van zware bassen overal in Oost het uitgangspunt is en
dat hier op 3 specifieke locaties, te weten Kop Java, Oosterpark en Zeeburgereiland, maximaal 3
dagen per jaar per locatie een uitzondering is toegestaan.
12. Stichting Appelsap
Samenvatting: 1. Stichting Appelsap is vóór tijdelijke afzetting van een deel van het Oosterpark, omdat
dat de veiligheid tijdens het festival en tijdens de op- en afbouw verbetert. Het heffen van entree
vermindert de afhankelijkheid van subsidies.
2. Om als festivalorganisator een meerjarige planning te kunnen maken verzoekt de stichting om in de
nota de mogelijkheid op te nemen voor het DB om een meerjarige intentieverklaring te verstrekken
aan een festivalorganisator.
3. Hoe wordt de hoogte van de huursom bepaald?
Beantwoording: 1. Het dagelijks bestuur deelt deze mening.
2. Om nieuwe initiatieven een kans te geven, wil het dagelijks bestuur de vrijheid behouden om de
vergunningverlening jaarlijks opnieuw te bekijken. Positieve ervaringen uit het verleden worden
meegewogen in de afweging om een vergunning al dan niet te verstrekken.
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3. Op dit moment is precario de norm, behalve op de locatie Kop Java. De afdeling Vastgoed studeert
momenteel op de huursom. De uitkomst hiervan zal door het stadsdeel worden gecommuniceerd
zodra deze bekend is.
Wijzigingen: Geen.
13. Cliëntenraad ZGAO (Zorg Groep Amsterdam Oost) namens de bewoners van De Open Hof
Samenvatting: Geen evenementen met zware geluidsbelasting in Park Frankendael.
Beantwoording: Het dagelijks bestuur deelt deze mening.
Wijzigingen: Geen.
14. K. Ridderikhoff
Samenvatting: Geen 5 grote evenementen in Park Frankendael.
Beantwoording: Het dagelijks bestuur deelt deze mening niet, zie beantwoording bij zienswijze
nummer 2.
Wijzigingen: Geen.
15. Bestuur Volkstuinencomplex Klein Dantzig
Samenvatting: Schaart zich achter de zienswijze van de Vereniging Vrienden van Frankendael.
Beantwoording: Zie zienswijze nummer 10.
Wijzigingen: Zie zienswijze nummer 10.
16. J. Heinsius
Samenvatting: 1. In de omschrijving van Kop Java ontbreekt basisschool De Kleine Kapitein.
2. Verzoek om te regelen dat zwaar opbouwverkeer pas na 08.30 uur het eiland op mag.
3. Vuurwerk past niet bij evenementen vlakbij bewoonde huizen, uitgezonderd Oud en Nieuw.
Beantwoording: 1. Dit is een omissie die hierbij wordt gecorrigeerd.
2. In de vergunningvoorschriften wordt opgenomen dat tussen 08.00 en 08.30 uur en 15.00 en 15.30
uur (op woensdag 12.00 en 12.30 uur) een verbod geldt op aan- en afvoer van groot materieel.
3. Juist Kop Java is een locatie waar af en toe vuurwerk ter afsluiting van een evenement kan worden
toegestaan.
Wijzigingen: 1. zie beantwoording bij zienswijze nummer 4.
2. zie beantwoording bij zienswijze nummer 4.
17. M. Wybenga
Samenvatting: 1. Het Oosterpark is ongeschikt voor grote evenementen.
2. Het Oosterpark is als klein stadspark bijzonder ongeschikt om (deels) te worden afgesloten ten
behoeve van evenementen.
3. In het broedseizoen mogen zeker geen evenementen plaatsvinden in het Oosterpark.
Beantwoording: 1. Het dagelijks bestuur acht het Oosterpark wel geschikt voor grote evenementen.
2. Het Oosterpark mag nooit geheel worden afgesloten en mag alleen bij wijze van uitzondering
gedeeltelijk worden afgesloten (zie: Afsluiting, p.19 nota).
3. Het Oosterpark wordt dagelijks dermate intensief gebruikt dat het broeden niet méér verstoord
wordt geacht door evenementen dan door het dagelijkse intensieve gebruik.
Wijzigingen: Geen.
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Bijlage 1: Inspraakreacties
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