Inspreektekst voor Commissie algemene Zaken Stadsdeel Oost, woensdag 27-03-2013
Van: Vrienden van het Oosterpark
Over: Drie besloten grote festivals in het Oosterpark waaronder Loveland op 30 april.
Geachte raadsleden,
U kent de geschiedenis. Ondanks een dure nota over participatie zijn bewoners niet betrokken bij het
tot stand komen van de evenementennota en het locatieprofiel voor het Oosterpark.
Uw raad kwam tot een compromis van 1 besloten festival, vervolgens werden het er 2, Appelsap en
Roots en nu blijken het er met festival Loveland op 30 april 3 te zijn!
Wij vinden de gang van zaken rond de vergunningverlening aan Loveland buitengewoon
ondoorzichtig. De aanvraag kan niet gedaan zijn met een aanwijzing van de burgemeester in het kader
van spreidingsbeleid. Dat was nog niet bekend.
Ons raadsadres met vragen over de gang van zaken rond Loveland is niet beantwoord.
Steeds meer en steeds grotere festivals willen naar het kleine Oosterpark komen. Het eind is zoek, dat
bleek al bij de 'brandbrief' van Appelsap en Roots. Loting werd niet aanvaardbaar gevonden. Wat
wel? In de raadsvergadering van 5 februari jl. bleek dat het beleid van het stadsdeel niet houdbaar is,
het geeft veel ruis en trammelant.
In 2013 heeft u de kans om te zien en horen wat er gebeurt als het park een evenemententerrein wordt.
Wij roepen alle raadsleden op om te gaan kijken en luisteren in het park. Voor, tijdens en na deze
grote festivals met gemiddeld 15.000 bezoekers. U kunt dan spreken uit eigen ervaring.
Grijp uw kans en vraag u af: is dit wat u wilt in het Oosterpark? 15.000 dansende en drinkende
mensen op de trillende veengrond. Oorverdovende muziek en dreunende bassen, her en der
bierblikken van het indrinken, afval dat de struiken ingaat of wordt gedeponeerd in een van de
meurende pisbakken die in het park verschijnen. Ouders met kinderen die de speeltuin of het
peuterbad niet kunnen bereiken. Een tjokvol park waar de alcohol- en stimulerende middelen
consumptie flink oploopt. Grote vrachtwagens in en uit het park die wegdek, bomen en grasmatten
kapot rijden…een omgeving die verslonst!
In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 wordt het park opgeknapt en opgehoogd in het kader
van het project Verdubbeling. Aan de ene kant dus veel geld uitgeven voor het opknappen van het
park en aan de andere kant het park laten vernielen door grote evenementen.
Dit is niet meer uit te leggen aan de belastingbetalende burger.
Wij vragen om duidelijk en uitvoerbaar beleid vanuit de gedachte dat we zuinig moeten zijn op het
park, dat het openbaar blijft en niet geschikt is voor grootschalige evenementen.
Geen besloten festivals meer in het Oosterpark met ingang van 2014 is een heldere lijn, ook voor
festivalorganisaties. Dan zijn geen compromissen meer nodig. Deze festivals losweken uit het
Oosterpark en op weg helpen naar andere locaties waar zij een frisse start kunnen maken in 2014.
Dat is het advies van de Vrienden van het Oosterpark.
Dank voor uw aandacht.
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