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Doel pilot evenementenprogrammering
Ervaring opdoen met gezamenlijke sturing door buurtbewoners, instellingen uit de buurt
en de stadsdeelorganisatie op de evenementenprogrammering in het park en het aan
de praktijk toetsen van het locatieprofiel zoals beschreven in de kadernota Evenementenbeleid stadsdeel Oost.

Uitgangspunten pilot evenementenprogrammering
1. Het park en de activiteiten en de evenementen in het park moeten elkaar wederzijds
inspireren en versterken.
2. De invulling van een evenement sluit aan bij het evenementenprofiel van het park
zoals dat beschreven staat in de kadernota Evenementenbeleid stadsdeel Oost.
3. Eind 2013 zal de pilot worden geëvalueerd. De deelnemers aan de pilot kunnen naar
aanleiding van deze evaluatie gezamenlijk een advies uitbrengen over de aanpassing
van het locatieprofiel van het park. Dit advies zal worden overgenomen door het
dagelijks bestuur, tenzij het dagelijks bestuur gemotiveerd afwijkt van dit advies. Het
voorstel tot aanpassing van het locatieprofiel van het park wordt door het dagelijks
bestuur aan de deelraad ter besluitvorming voorgelegd.
4. Deelnemers aan de pilot zijn buurtbewoners, in en om het park gelegen instellingen
en overige betrokkenen. In het najaar van 2012 wordt in de Stadsdeelkrant een oproep
geplaatst om potentiële deelnemers te werven. Kandidaten moeten een wezenlijk
belang bij deelname aan de pilot kunnen aantonen. De parkenmanager fungeert als
secretaris van de deelnemers, verzamelt hun adviezen en vat deze samen. Deze
samenvatting wordt binnen 2 weken voorgelegd aan de afdeling Vergunningen. Indien
het advies van de deelnemers afwijkt van het oordeel van de afdeling Vergunningen
wordt het advies van de deelnemers aan het dagelijks bestuur voorgelegd.
5. De vergunningverlening voor evenementen in het park gebeurt volgens de richtlijnen
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Procedure evenementenprogrammering
1. De deelnemers aan de pilot worden geïnformeerd door de parkenmanager zodra een
vergunningaanvraag voor een evenement in behandeling is genomen door de Afdeling
Vergunningen. De deelnemers aan de pilot maken hierdoor als groep deel uit van de
interne adviesronde (waarbij ook Veiligheid, Buurtbeheer, Groen, Ecologie, Kunst &
Cultuur en de parkenmanager ieder vanuit hun eigen expertise advies geven aan de
afdeling Vergunningen).
2. De deelnemers aan de pilot brengen binnen 2 weken een gemotiveerd positief of
negatief advies uit met betrekking tot de vraag: is de aard en omvang van het
evenement in overeenstemming met de identiteit** van het park?
3. De parkenmanager brengt de samenvatting van deze adviezen namens de
deelnemers over aan afdeling Vergunningen.
4. Het stadsdeel baseert het besluit over het wel of niet verlenen van de vergunningen
op het advies van de medewerkers van het stadsdeel Oost én de deelnemers aan de
pilot. Het stadsdeelbestuur wijkt alleen gemotiveerd af van dit oordeel.
5. De deelnemers aan de pilot worden door de afdeling Vergunningen betrokken bij de
evaluatie van evenementen.
Richtinggevende vragen/criteria voor advies:
Past het evenement binnen het locatieprofiel zoals beschreven in de
evenementennota vastgesteld op 18 september 2012?
Past het evenement bij de identiteit** van het park?
Wat voegt het evenement toe aan Amsterdam en in het bijzonder Amsterdam
Oost en het park?
Wat doet de organisatie terug voor het park?
o
Extra schoonmaak activiteiten
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o
Vrijwilligerswerk
o
Sponsoring
o
Overig
Wat draagt het park bij aan het evenement? Waarom deze locatie?
Wat is de impact van het evenement op bezoekers?
Wat is de impact van het evenement op reguliere bezoekers van het park?
Wat is de impact van het evenement op omwonenden?
Wat is de impact van het evenement op organisaties, bedrijven en bewoners in
het park ?
Wat is de impact op flora en fauna? (specifieke randvoorwaarden voor
verschillende zones in het park maken)
Speciale aandacht voor de heemtuin, broedende vogels
Wat is de impact van het evenement op de infrastructuur rond het park?
Parkeren
Planning pilot
Najaar 2012: Werving deelnemers pilot
Begin 2013: Start pilot
Najaar 2013: Evaluatie. Conclusies over de pilot worden in gezamenlijk overleg
geformuleerd. Indien verschillende standpunten blijken, worden die allemaal
teruggemeld aan het stadsdeel.
Eind 2013: Locatieprofiel park wordt mogelijk herzien. Het voorstel tot aanpassing van
het locatieprofiel van het park wordt door het dagelijks bestuur aan de deelraad ter
besluitvorming voorgelegd.
**Identiteit Park Frankendael
Park Frankendael is het groene en intieme hart van de Watergraafsmeer met bijzondere
cultuurhistorische, ecologische en botanische elementen omgeven door prachtige
waterpartijen en bereikbaar door elegante voetgangersbruggen. In Park Frankendael kan
je spelen, ontmoeten en ontspannen midden in de Watergraafsmeerpolder. Verschillende
sferen en functies maken dit park uniek. Het park is onderdeel van het Ecolint1. Je vindt
er kwetsbare natuur met vele monumentale bomen in de heemtuin, het vogelmoeras,
amfibieënpoel en in de Springertuin. Andere belangrijke elementen zijn Huize
Frankendael en de siertuin, de natuurlijke speeltuinen en plekken, de volkstuin en
schoolwerktuinen, scoutingverenigingen, restaurant De Kas en Merkelbach en het
Ooievaarsnest.
Park Frankendael is zowel een buurtpark als een park voor een groter publiek. Er is
ruimte voor kleinschalige initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, duurzaamheid en
gastronomie. Park Frankendael is als groen element al meer dan drie eeuwen oud, sinds
1998 is het een openbaar park; de centrale ‘kunst- en cultuurtuin’ van de
Watergraafsmeer.
Kernwaarden: Rust & groen; ecologie & duurzaamheid; cultuur & gastronomie
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Het Ecolint Nieuwe Meer- Nieuwe Diep is een zone van zoveel mogelijk aaneengesloten natuurvriendelijke oevers tussen het Amsterdamse
Bos/Nieuwe Meer en het Nieuwe Diep/Flevopark. Het elf kilometer lange lint is aangelegd om de kwaliteit van de watersystemen, oever en de
waterbodem te verbeteren. Ook verbindt het een aantal groengebieden. Enkele kleine diersoorten kunnen zich zo langs het Ecolint van het ene
naar het andere groengebied verplaatsen.
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