VVO inspreken 23-09-14 bij de bestuurscommissie (BC) van stadsdeel Oost over
“Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015”
Geachte voorzitter en leden van de bestuurscommissie (BC)
Mijn naam is:
Ik spreek in namens de vereniging vrienden van het Oosterpark (VVO)
Vandaag bespreekt u de notitie: “Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015”
Hierin staan tijdelijke voorstellen voor het jaar 2015. Wij willen graag ook uw aandacht vragen voor
het evenementenbeleid na 2015.
Dit najaar wordt al een stedelijk evenementenkader ontwikkeld en de herziening van locatieprofielen
staat op 16 december op uw agenda. Voor het Oosterpark gaat de buurtconsultatie over
evenementen in oktober van start. Dat verloopt tot nu toe in een goede samenwerking van het
stadsdeel met de vereniging Vrienden van het Oosterpark (VVO).
Wij vragen ons af wat de BC gaat inbrengen voor Oost bij het stedelijk evenementenbeleid en hoe
bewoners daarbij betrokken worden.
Wij missen nog een overkoepelend verhaal waarin zaken op een rijtje staan en belangen worden
afgewogen als het gaat om grote evenementen in Oost.
Wij hebben de volgende vragen i.v.m. die overkoepelende visie en het stedelijke beleidskader.
-

Zijn de (zeven) locaties voor grote evenementen uit de evenementennota 2012 nog actueel?
Zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op deze locaties bijv. bebouwing op de Kop van
Java en het Zeeburgereiland? Welke aanvulling komt er op de onvolledige profielen van de
sportparken? Zijn er nieuwe geschikte locaties?

-

Wat is de visie van de BC op het belang van parken in Oost, op de openbaarheid van parken
en op grote evenementen in parken?

-

Wat is het belang van grote evenementen voor Oost. Hoeveel jaarlijkse grote evenementen
in de openbare ruimte van Oost vindt de commissie acceptabel? Blijft het aantal gelijk? *
Hoe worden de evenementen gespreid over de beschikbare locaties?

-

Voor de sportparken wordt een huurbedrag gevraagd dat aanzienlijk hoger ligt dan de
bescheiden leges voor een vergunning voor de andere locaties. Hoe gaat de BC dat verschil
aanpakken?

-

Vindt de BC evenementen met zware geluidsbelasting en zware bassen acceptabel in of in de
buurt van woonwijken?

-

Hoe worden bewoners betrokken bij het stedelijk evenementenbeleidskader en de inbreng
van het stadsdeel Oost daarin?
Wij zijn benieuwd naar uw reactie en danken u voor uw aandacht.

*In 2013 waren er negen grote(re) evenementen in Oost op drie van de zeven locaties die volgens de
evenementennota geschikt zijn. Twee dancefestivals en ’n Intree van studenten op de Kop van Java, vier festivals
en ’n Intree van studenten in het Oosterpark (Loveland, Appelsap, Roots, Keti Koti) en het Magneetfestival op het
Zeeburgereiland.

