Voorzitter, geachte commissieleden,
Mijn naam is Jacqueline Rijken. Ik spreek hier namens het Parkenoverleg Amsterdam.
Het Parkenoverleg vertegenwoordigt bijna alle Amsterdamse parkverenigingen en met hun een
grote groep liefhebbers en deskundigen die zich inzetten voor het stedelijk groen.
Het Parkenoverleg Amsterdam is blij met de aanwezigheid van de Agenda Groen en blij als
‘stakeholder’ daarop reactie te kunnen geven. Onze inhoudelijke reactie op de Agenda groen
sturen we u deze week toe.
Wij hebben daaraan vooraf een brief gestuurd aan burgemeester en wethouders over de weeffout
die wij in de Agenda Groen constateren. In de Agenda Groen zijn de beleidsbepaling inzake groen
en de beleidsbepaling inzake evenementen in het groen uit elkaar gehaald.
Het lijkt alsof in de Agenda Groen sprake is van een zogenaamde ‘Olifant in de kamer’: heel ijverig
over iets praten maar het hoofdprobleem niet benoemen.
In onze ogen is dit hoofdprobleem de overlast, de schade en de hinder die wordt veroorzaakt door
een overmaat aan evenementen en festivals en vooral de bedreiging die daarvan uitgaat voor de
parken en groengebieden van Amsterdam.
De Agenda Groen staat in het teken van de drukte die Amsterdamse parken ondervinden, maar
geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte zou moeten worden gecreëerd, ook in parken, ook in
openbaar groen om de drukte in Amsterdam, de ‘reuring’ in Amsterdam op te vangen.
Als voorbeeld van drukte wordt genoemd: “werken, barbecueën, wandelen, zonnen, feestjes
vieren, sporten, et cetera” (pagina 7). Het woord evenementen wordt daarbij niet genoemd, maar
wel wordt er een suggestie gedaan om een aantal parken te ‘activeren’ of een aantal parken meer
toegankelijk te maken of intensiever te gebruiken door de grasmat te versterken. We krijgen sterk
de indruk dat die extra maatregelen vooral leiden tot meer ruimte voor nog meer evenementen in
parken en groengebieden. Het is een gemiste kans dat in deze Agenda Groen niet op zijn minst een
analyse wordt gegeven van wat de ‘toenemende drukte in parken en groen’ inhoudt.
De enorme toeloop aan dagelijkse bezoekers en het plaatsvinden van evenementen en festivals in
parken vragen om een gedegen analyse en vervolgens een standpunt vanuit de gemeente, namens
alle inwoners. Tegen die achtergrond vragen wij de gemeente de effecten van evenementen en
festivals op stadssgroen en parken als geheel mee te wegen in die analyse.
Het Parkenoverleg is niet tegen evenementen in parken. Wél vinden wij dat zij moeten passen bij
het karakter van het park. Amsterdam is een van de groenste steden van Nederland maar
willen we dat zo houden, met rust en groenplekken voor de mensen die er wonen, dan moeten we
verstandig omgaan met al het groen.
Nogmaals ú als commissie draagt namens alle Amsterdammers de zorg voor groen, en de zorg
voor parken. Laat onze parken vooral park zijn. Een park is op zich al een evenement.
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