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JAARVERSLAG

2014

De Vereniging Vrienden van het Oosterpark is opgericht op de eerste Algemene Ledenvergadering in
april 2013. In oktober 2012 vormde Bert Mentink
een initiatiefgroep om de oprichting van een vereniging voor te bereiden. De gang van zaken rond de
evenementennota van stadsdeel Oost in 2012 wekte
veel verontwaardiging en gaf de doorslag voor de
oprichting.

en onderhoud van het park evenals een evenwichtig
gebruik van het park en de directe omgeving.
Activiteiten
De grote evenementen in het park en het project
Verdubbeling vroegen de meeste aandacht van
het bestuur en de actieve leden. De vereniging
wil verandering van het “locatieprofiel” van het

Dit is het eerste jaarverslag van de Vrienden. Het
is een jaarverslag over 2014, maar we maken af en
toe een uitstapje naar 2013. De activiteiten van de
vereniging worden in grote lijnen geschetst.
We beginnen met de doelen van de vereniging, vervolgens beschrijven we de activiteiten en vragen we
ons af wat de resultaten zijn .
Daarna doen we verslag van het interne reilen en
zeilen van onze vereniging. De samenstelling van
het bestuur staat aan het eind van het verslag.
Doelen
Volgens artikel 1 van de statuten stelt de vereniging
zich ten doel:
a) Het versterken en behouden van de bijzondere
waarden van het Oosterpark te Amsterdam,
waaronder:
l het belang van rust en natuur in de drukke stad;
l de sociale- en buurtfunctie van het park;
l het park als historisch en cultureel erfgoed,
l het park als een, voor iedereen toegankelijke,
openbare plek voor activiteiten of kleinschalige
evenementen.
b) Het bevorderen van een goed beheer, inrichting

Oosterpark. Het is nu mogelijk om vijf grote evenementen (waarvan twee besloten) te houden in het
park. De meeste grote evenementen in Oost worden
gehouden in het Oosterpark. De vereniging wil een
betere spreiding van deze grote evenementen, geen
besloten evenementen in het Oosterpark en vermindering van de geluidsbelasting.
Het besluit over het definitief ontwerp van het project
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Verdubbeling Oosterpark is in 2012 in de stadsdeelraad Oost genomen. De bedoeling is om het park op
te knappen, nieuwe voorzieningen aan te leggen en
het park groter te maken door de gebouwen met hun
tuinen in de noordrand bij het park te trekken.
Dat leek een mooi plan tot in het voorjaar van 2013
voor de renovatie van het park een kapvergunning
voor het kappen van meer dan 400 bomen werd
aangevraagd. De helft van dit aantal bomen zou gekapt moeten worden om het nieuwe ontwerp van het
park mogelijk te maken. De andere helft bestond uit
wildgroei en ongezonde bomen. Het gevolg was dat
er 153 bezwaarschriften werden ingediend.
De uitspraak van de bezwaarschriftencommissie
kwam in november 2013: de kap van 70 bomen was
onvoldoende onderbouwd. Het advies was om ze
van de kaplijst te halen.

Er zou geen tweede brug over de vijver komen en
er konden 30 bomen extra behouden blijven. Wat
de evenementen in het Oosterpark betreft, zou Ivar
Manuel zich inzetten voor een buurtconsultatie,
geen besloten festivals en spreiding van grote evenementen in Oost. In ruil hiervoor zou onze vereniging
haar beroepsprocedure bij de bestuursrechter moeten
stoppen.

Het stadsdeelbestuur volgde dit advies voor het
grootste deel.

Vanaf juni 2014 werkten bestuursleden en ambtenaren aan de vormgeving van de buurtconsultatie
over evenementen in het park. In oktober zijn twee
bijeenkomsten gehouden met bewoners, organisaties
en festivalorganisatoren. De uitvoering van een digitale enquête onder bewoners is uitgesteld op verzoek
van de Bestuurscommissie, die eerst overleg wil
over de buurtconsultatie.

Het bestuur van de Vrienden besloot in beroep te
gaan bij de rechter in een poging om meer gezonde
bomen te behouden. De rechtszaak zou medio mei
2014 gehouden worden.
Begin april werd de nieuwe Bestuurscommissie in
Oost geïnstalleerd en kreeg het bestuur een uitnodiging voor een gesprek met Ivar Manuel, de nieuwe
voorzitter van de Bestuurscommissie.
Na twee gesprekken bleek dat er over de bomenkap
afspraken gemaakt konden worden die verder gingen dan wat er (naar inschatting van het bestuur ) bij
de bestuursrechter te bereiken was.

Deze mogelijke afspraken zijn voorgelegd op een
extra ledenvergadering op 24 april 2014.
Met een meerderheid van 29 stemmen voor, 6 tegen
en 6 onthoudingen volgde de ledenvergadering het
voorstel van het bestuur om deze weg te volgen.
Daarna heeft het bestuur deze zaken uitonderhandeld met de voorzitter van de Bestuurscommissie
Oost.

Met ingang van juni is het bestuur de uitbreidingsplannen voor de gebouwen die in het park liggen
intensiever gaan volgen.
Tegen de bomenkap voor de uitbreiding van Hotel
Arena werd in december 2014 een bezwaarschrift
ingediend. Bij de bestuursrechter is een voorlopige
voorziening gevraagd om de kapvergunning op te
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schorten, hangende de behandeling van ons bezwaar. De bestuursrechter heeft ons verzoek
afgewezen. Zij ging mee met de
redenering van het stadsdeel dat
de kap niet kon worden uitgesteld, omdat die voor het broedseizoen moet plaatsvinden.
Hieronder een korte opsomming
van activiteiten rond het project
Verdubbeling Oosterpark en de
evenementen. Om een goed beeld
te krijgen, vermelden we ook
enkele activiteiten uit 2013.
Bomenkap:
l Indienen van een bezwaarschrift tegen de grootschalige
bomenkap in juli 2013 .
l Aanbieden van een petitie en
inspreken in de commissie Openbare Ruimte tegen de grootschalige bomenkap met 2800
handtekeningen en 1100 likes van
Facebook, op 3 september 2013.
l In beroep gaan bij de rechtbank tegen het besluit
van de Deelraad, omdat het advies van de bezwaarcommissie niet volledig gevolgd werd, december
2013.
l Een voorlopige voorziening gevraagd bij de
rechtbank om het verplanten van iepen bij de Muziekkoepel te voorkomen in februari 2014. Deze
voorziening is toegewezen.
l Een bezwaarschrift tegen de kap van 55 bomen
bij Hotel Arena ingediend in december 2014.
Evenementen:
l Ingesproken bij de commissie Algemene zaken
van de Stadsdeelraad een petitie met 2200 handtekeningen aangeboden tegen de grote en besloten
evenementen (2 oktober 2013).
l Drie keer schriftelijke vragen gesteld (een raadsadres ingediend) over: de schade aan het park door
grote evenementen (mei 2013); de evenementen in
het Oosterpark en stadsdeel Oost, de resultaten van
de enquête van het stadsdeel over evenementen, de
gang van zaken rond het bestemmingsplan (januari
2014); het vervolg van de buurtconsultatie (november 2014).
l Bezwaarschriften ingediend tegen de festivals
Loveland (april 2014) en Appelsap (augustus 2014).

l De

buurtconsultatie voorbereid
met ambtenaren van het stadsdeel
vanaf juni 2014.
l Ingesproken bij commissie
Algemene Zaken op 19 februari
2014 over de terugkeer van de
grote evenementen naar het Oosterpark in 2014 en de conclusies
van de Evaluatie van het Evenementenbeleid.
l Ingesproken bij de Bestuurscommissie op 23 september 2014
n.a.v. de “Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark
in 2015”. Vragen gesteld over
visie en toekomstig beleid.
Resultaten
Wat zijn onze resultaten, welke
doelen zijn wel en niet bereikt?
De vereniging heeft, samen met
andere bewoners, gezorgd dat er
70 bomen minder gekapt werden
door een uitgebreid bezwaarschrift in te dienen. Vervolgens
zijn door de gesprekken van de
vereniging met de voorzitter van de Bestuurscommissie nog eens 30 bomen extra behouden en komt
er geen tweede brug over de vijver. Het bestuur
had meer bomen willen behouden, maar dit was het
maximaal haalbare.
Dat blijkt ook uit het feit dat de verdere politieke en
juridische activiteiten van de actiegroep Omsingeling in 2014 geen enkel resultaat hebben opgeleverd.
De contacten met het stadsdeel zijn sinds de komst
van de nieuwe Bestuurscommissie verbeterd. Met
name rond de evenementen is er sprake van constructieve gesprekken. Er is een begin gemaakt met
de buurtconsultatie over evenementen. De spreiding
van grote evenementen in Oost en de wijziging van
het locatieprofiel van het Oosterpark worden door
de voorzitter van de Bestuurscommissie aan de orde
gesteld, hoewel er zich nog geen meerderheid in de
commissie voor gevormd heeft.
De bezwaarschriften van de vereniging tegen enkele
grote festivals hebben tot nu toe geen succes opgeleverd, omdat stadsdeel en festivalorganisatoren zich
beroepen op het, in 2012 vastgestelde, locatieprofiel
van het park. En daar de meest maximale invulling
aan geven.
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Vereniging
In 2013 en in 2014 zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De extra ledenvergadering
in april 2014 werd gehouden om de leden te raadplegen over de uitkomst van de gesprekken met de
voorzitter van de nieuwe Bestuurscommissie over
de bomenkap, de rechtszaak en de evenementen.
Eind 2014 had de vereniging 203 leden, waarvan
144 hun contributie hebben betaald. In 2014 hebben
24 leden hun lidmaatschap opgezegd, waarvan een
tiental omdat zij het oneens waren over het akkoord
met de voorzitter van de Bestuurscommissie over
minder bomenkap en de daaruit voortvloeiende stopzetting van de rechtszaak over de kapvergunning.
In maart 2014 stapte één van de bestuursleden op,
omdat er verschil van inzicht was over de koers van
de vereniging.
In juni 2014 zijn vier nieuwe bestuursleden gekozen waarop al het nieuws en achtergrondmateriaal te
vinden is. De communicatie met de leden kreeg
(zie bij Bestuur).
vorm via de Nieuwsberichten, de Gmail en de ledenvergaderingen. Verbetering van de website en de
Nieuwsberichten heeft de aandacht van het bestuur.
Ledenwerving en externe contacten en communicatie staan op de agenda.
Aan het organiseren van activiteiten, zoals het concert voor de Vrienden in 2013, is het bestuur in 2014
door gebrek aan menskracht en door de renovatie
van het park in het najaar, niet toegekomen.

Op de ledenvergadering in juni 2014 is een activiteitenplan van het bestuur aangenomen. Hierin is op
een rijtje gezet waar het bestuur mee bezig was en,
met hulp van actieve leden, verder wilde gaan:
l De activiteiten rond de grote evenementen en de
buurtconsultatie
l het volgen van en reageren op de uitvoering van
het project Verdubbeling
l het organiseren van activiteiten in het park.
Het bestuur heeft hard gewerkt aan een website

Bestuur
Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:
Bert Mentink: voorzitter
van april 2013 tot juni 2014,
daarna algemeen bestuurslid.
Hans Olykan: algemeen bestuurslid
van april 2013 tot maart 2014.
Erie Schooneveldt-Kramer: penningmeester
vanaf april 2013.
Frank Köhler: voorzitter vanaf juni 2014 .
Lucy Kok, secretaris vanaf juni 2014.
Frits Wegenwijs, algemeen bestuurslid en
webmaster vanaf juni 2014.
Bernard Neuhaus, algemene bestuurslid
vanaf juni 2014.
Twee bestuursleden (beide secretaris) zijn om gezondheidsredenen niet of maar kort actief geweest.
Het betreft de heer J. Bartelsman en
mevrouw N. López.

