Inspreektekst 24 november 2015

Mijn naam is Bernard Neuhaus. Ik spreek in namens de Vrienden van het Oosterpark.
Geachte Commissieleden,
10 November was een zwarte dag voor het Oosterpark.
Wij, buurtbewoners en gebruikers lijken terug bij af. De bewonersparticipatie van de afgelopen twee
jaar in de vorm van overleg, de buurtconsultatie, de enquête – het heeft niet eens een rol kunnen
spelen bij uw besluit over 2016. Terwijl dat besluit wel direct over onze belangen gaat.
Het Oosterpark is het verreweg drukst bezochte park van Oost en daardoor al zwaar belast. Het is nauw
omgeven door woningen en een groot ziekenhuis, pas gerenoveerd voor veel geld en nog heel
kwetsbaar op de weiden. Uitgerekend dit park wordt in 2016 nog eens extra zwaar belast met grote
evenementen met steeds meer bezoekers. Opnieuw worden wij geconfronteerd met schade,
geluidsoverlast en het verjagen van reguliere bezoekers.
In de Evenementennota 2012 is vastgelegd dat de lasten van evenementen gespreid dienen te worden,
en zo luidt opnieuw uw jongste advies aan de Burgemeester. Maar in Oost zelf is dat tot nu toe nooit
uitgevoerd (de gedwongen spreiding van 2015 daargelaten). Sterker, de overlast en schade van grote
evenementen worden afgewenteld en geconcentreerd op het Oosterpark. Ons park is verworden tot het
afvoerputje van Oost.
Want dat is de praktijk van de afgelopen jaren: hoewel de Evenementennota 2012 met bijbehorende
locatieprofielen ruimte biedt aan het plaatsen van grote evenementen in sportparken, en de
Burgemeester op Koningsdag nog nooit een aanwijzing heeft gegeven om een evenement specifiek in
het Oosterpark te plaatsen, worden evenementen die het Oosterpark aanvragen automatisch daar
geplaatst. En daar komen nu mogelijk ook nog de evenementen van de Kop van Java bij.
De Vrienden van het Oosterpark zijn steeds bereid geweest te accepteren dat een groot evenement ook
in het Oosterpark zou kunnen plaatsvinden, maar het kan niet zo zijn dat alle lasten op de schouders van
enkelen gelegd worden.
Mochten in 2016 de bestaande profielen blijven gelden, dan verzoeken wij u om het besluit te nemen
dat
1. in 2016 de spreiding daadwerkelijk dient te worden uitgevoerd.
2. de spreiding ook op Koningsdag uitgevoerd dient te worden om het nog kwetsbare Oosterpark
te ontzien.
Geef het Oosterpark niet op!
Ik dank u voor uw aandacht.
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