Onderwerp: Nieuwsbericht over buurtconsultatie en bezwaarschrift
Beste Vrienden van het Oosterpark,

In dit laatste Nieuwsbericht van 2014 gaan we in op enkele recente activiteiten van het bestuur
namelijk de buurtconsultatie en het bezwaarschrift tegen de bomenkap bij hotel Arena.
Stand van zaken buurtconsultatie over evenementen
Eind april 2014 is met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel afgesproken dat er een
buurtconsultatie zou komen over een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark. Het huidige profiel
maakt het mogelijk om jaarlijks vijf grote evenementen in het park te houden.
Een nieuw profiel is nodig om een betere spreiding te krijgen van grote evenementen.
Drie bestuursleden: Lucy Kok, Bernard Neuhaus en Frits Wegenwijs hadden overleg met Fred
Scheepmaker (de parkenmanager) en andere ambtenaren. De afspraak In dat overleg was dat de
buurtconsultatie zou bestaan uit twee bijeenkomsten en ’n digitale enquête.
De twee bijeenkomsten zijn gehouden op 29 en 30 oktober. De verslagen daarvan zijn te vinden bij
het recente Nieuws op onze website: www.vriendenvanhetoosterpark.nl.
Helaas bleek in de Bestuurscommissie van 4 november dat verschillende politieke partijen
vraagtekens hebben bij de buurtconsultatie en/of geen behoefte aan het wijzigen van het
locatieprofiel van het Oosterpark. Daarom is besloten de buurtconsultatie eerst in de
Bestuurscommissie te bespreken. Dat zal in januari of februari 2015 gebeuren. Dit betekent dat de
digitale enquête voorlopig wordt uitgesteld. Uiteraard houden we het vervolg scherp in de gaten.
De ontwikkeling van een stedelijk evenementenbeleidskader in 2015 heeft ook onze aandacht.
We volgen dit, ook in samenwerking met de Vriendenverenigingen van de andere parken in Oost
(Frankendael, Flevopark, Diemerpark). Verder nemen we deel aan het stedelijk Parkenoverleg.
Inzet van het bestuur bij de voorbereiding van de buurtconsultatie
Het bestuur vond een aantal punten belangrijk voor de buurtconsultatie: een uitnodiging voor de
bewonersavond via een brief van het stadsdeel, een onafhankelijke voorzitter en verslaggever en
een gerichte discussie over een nieuw locatieprofiel aan de hand van stellingen.
De digitale enquête moet wat ons betreft bestaan uit een representatieve steekproef van bewoners
uit Dapperbuurt en Oosterparkbuurt. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente zal
betrokken worden bij de ontwikkeling van de digitale enquête.
De betrokken bestuursleden kwamen tijdens de voorbereiding voor enkele verrassingen te staan. Zo
bleek pas half oktober dat de betrokken ambtenaren geen discussie wilden aan de hand van
stellingen maar een open discussie aan de hand van thema’s. Ook werden bewoners niet uitgenodigd
via een algemene bewonersbrief maar via een bericht in de Echo, flyers en de website van het
stadsdeel, waardoor veel buurtbewoners niet op de hoogte waren van de consultatiebijeenkomst.
Bezwaar tegen kapvergunning voor hotel Arena en voorlopige voorziening
Op 8 december heeft het bestuur een bezwaarschrift ingediend bij de bestuurscommissie Oost tegen
een kapvergunning voor 55 bomen bij hotel Arena. Op dezelfde dag is een voorlopige voorziening
gevraagd bij de rechtbank om de kapvergunning te schorsen totdat er een uitspraak is op het
bezwaarschrift van de vereniging. In het bezwaarschrift vraagt de vereniging om de kapvergunning in
te trekken omdat die strijdig is met de visie Verdubbeling Oosterpark. De belofte is dat de gebouwen

aan de noordrand van het park “los in het groen” komen te liggen. Een ander belangrijk bezwaar van
de vereniging is dat de kapvergunning aangevraagd wordt voordat de bouwvergunning is verleend.
U vindt beide stukken op onze website www.vriendenvanhetoosterpark.nl onder recent Nieuws.
Rest ons nog u hele goede decemberdagen te wensen en alle goeds voor 2015,
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