NIEUWSBERICHT Vrienden Oosterpark november 2015
Beste Vrienden,
Met dit Nieuwsbericht informeren we jullie over de ontwikkelingen in het evenementenbeleid van Oost. Al vanaf
eind oktober is er veel aan de hand : het stadsdeel kwam met een evaluatie van het evenementenbeleid waarbij een
voorstel voor nieuwe locatieprofielen ontbrak en de resultaten van de enquête over evenementen zijn bekend.
Evaluatie evenementenbeleid
Tot onze verrassing bleek er een evaluatie van het evenementenbeleid op de agenda van de Bestuurscommissie (BC)
van 27 oktober te staan, zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. We hebben de andere parkenverenigingen van
Oost geïnformeerd. Vervolgens lieten de vier parkenverenigingen op 27 oktober gezamenlijk en afzonderlijk weten
dat ze het niet eens waren met de inhoud van de evaluatie en de procedure. De discussie over nieuwe
locatieprofielen werd door Ivar Manuel losgekoppeld van de evaluatie en zou pas in december plaatsvinden. Ivar
Manuel kreeg opdracht van de BC om met de Vrienden van de parken te praten en de evaluatie aan te passen.
Het werd een turbulente periode voor het bestuur: gesprekken met ambtenaren, met Ivar Manuel, de andere
parken etc. Hier kwamen aanpassingen uit voort van de evaluatienota en de Vrienden konden aangeven hoe zij over
het locatieprofiel van hun park denken. Ons bestuur heeft een advies ingeleverd voor het locatieprofiel op basis van
onze petitie in 2013, de uitslagen van de enquête en de discussie in vereniging en bestuur.
Dat wij het profiel van het Oosterpark willen wijzigen is al lang bekend bij het stadsdeel. In april 2014 zijn daarover
afspraken gemaakt met Ivar Manuel: geen grote besloten evenementen, een buurtconsultatie en meer duidelijkheid
over locatieprofielen, zoals die van de sportparken om een betere spreiding van grote evenementen mogelijk te
maken. Onderdeel van de afspraak was om de nieuwe locatieprofielen tijdig te behandelen in de BC.
Festivalorganisaties moeten vóór 1 december hun vergunning voor grote evenementen voor het volgende jaar
aanvragen.
Motie van GroenLinks
Op 10 november stond de evaluatie van het evenementenbeleid, inclusief een adviesbrief aan B&W, opnieuw op de
agenda van de BC. De notitie en de adviesbrief werden nu wel aangenomen, nog zonder discussie en besluit over de
locatieprofielen voor 2016. Een aantal leden van de BC vond dat Ivar Manuel op 8 december te laat zou zijn met zijn,
nog onbekende, voorstel voor nieuwe locatieprofielen. GroenLinks diende vervolgens motie nummer 123 in, waarin
staat dat de datum van 1 december beslissend is voor de locatieprofielen. Een motie die erg ongunstig is voor het
Oosterpark: het profiel van 2012 zou dan nog geldig zijn.
Onze bestuursleden en andere Parkenvrienden werden overvallen door deze motie.
Ons bestuur plande vervolgens gesprekken op korte termijn, met een aantal politieke partijen uit de BC : met de SP,
GroenLinks, PvdA, Meerbelangen en de VVD, om over de gevolgen van de aangenomen motie voor het Oosterpark
te praten. Ivar Manuel vroeg alle Vrienden van de parken om een reactie op deze motie.
In onze reactie hebben we nog eens gewezen op de overbelasting van het Oosterpark en het gebrek aan spreiding
van grote evenementen. De Vrienden van Frankendael en het Flevopark zien het probleem voor het Oosterpark ook.
Voor hen is het profiel 2012 echter gunstig: er zijn geen grote evenementen toegestaan. Ivar Manuel is nu aan zet.
Meer duidelijkheid is ons beloofd op 24 november.
De enquête over evenementen in het Oosterpark
De resultaten van de enquête onder bewoners van Dapperbuurt en Oosterparkbuurt over evenementen in het
Oosterpark zijn bekend gemaakt. Ze staan op de website van het stadsdeel en op de website van de Vrienden. Het
bestuur is blij met de goede respons. Meer dan 1000 bewoners hebben de enquête ingevuld. Wat de grote besloten
evenementen betreft zit onze vereniging op de goede lijn: 70% van de bewoners is daar tegen, zes van de tien is het
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niet eens met vijf grote evenementen en heeft hinder ondervonden (58% vaker dan één keer) De meerderheid van
de respondenten ziet ook schade aan het park door deze evenementen.
Er zijn veel aanvullende reacties gegeven (blz 20 t/m 70), dat wijst o.i. op een grote betrokkenheid. Bewoners uit het
centrum die niet mee konden doen aan de enquête schreven brieven naar het stadsdeel. Die staan ook op onze
website. Opvallend is een brief van iemand die op bezoek was in het OLVG tijdens een festival.
We gaan ervan uit dat de leden van de BC de resultaten meewegen in hun beslissingen over de evenementen in
2016.
Tot slot
De stukken van de Bestuurscommissie (BC) zijn te vinden op de website van stadsdeel Oost bij de vergaderstukken
op de genoemde data. Als deze stukken definitief zijn en van belang voor onze vereniging komen ze ook op onze
website.
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