Activiteiten van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark in 2016
Onderstaand beschrijven we in het kort de lopende en de door het bestuur voorgenomen activiteiten van de
vereniging in dit jaar.
Ontwikkeling park
De bouwplannen voor de noordrand van het park zijn van start gegaan of gaan dat in de loop van dit jaar. We zullen
dit volgen, maar alleen nog actie ondernemen als er in onze ogen iets mis gaat.
Anders ligt dat met de ontwikkeling aan de oostkant, rond het Tropenhotel. Daar stagneren de plannen om tot een
betere integratie van de bebouwing in het park te komen. We willen er toe bijdragen dat er alsnog plannen komen
om het Oosterpark daar aantrekkelijker en toegankelijker te maken.
Ook na de renovatie is de wateroverlast in het park erg groot. We voeren overleg met het stadsdeel over de vraag
wat ze er aan doen. En informeren onze leden hierover. In dit kader is er op 14 april een rondleiding in het park met
deskundigen van het stadsdeel.
Natuur
De hoeveelheid bijzondere flora en fauna in het Oosterpark is minder dan in sommige andere stadsparken. Dat is
door de beperkte omvang en het intensieve gebruik begrijpelijk. Toch zijn er wel mogelijkheden de ecologische
waarden te versterken, zoals we vorig jaar tijdens de lezing op onze ledenvergadering konden vernemen. Als er
genoeg belangstelling onder de leden is, willen we met een werkgroepje hier verder naar kijken en dit in overleg met
het stadsdeel aan de orde stellen.
Evenementen
Het aantal grote evenementen in het Oosterpark is door het nieuwe beleid van het stadsdeel beperkt. Maar toch zijn
er nog twee grote openbare festivals met zware geluidbelasting mogelijk. En daar komt buiten de telling op 1 mei
nog een groot FNV-festival bij.
Wij zullen in de gaten houden of het maximaal aantal bezoekers van 25.000, bijvoorbeeld bij Keti Koti, niet te
belastend voor het park is en of het niet wordt overschreden. Daarnaast willen we bij de gemeente bedingen dat er
onder de omschrijving van “demonstratieve manifestatie” geen grote evenementen aan het maximum van twee
worden toegevoegd. Tenslotte willen we bij de gemeente bepleiten de maximale geluidbelasting te verlagen. We
doen dat, zo mogelijk met het stedelijk parkenoverleg en samen met bewonersorganisaties, in het kader van de
lopende herziening van het gemeentelijk evenementenbeleid.
Activiteiten
Op 29 mei is de landelijke Dag van het Park. Onze vereniging zal die dag in het Oosterpark rond de muziekkoepel een
aantal activiteiten organiseren: kinderspelen (gatenkaas, sjoelbak, doolhof en vier op een rij), muziek van de fanfare
van ACCU en hardloop clinics.
We vragen de leden op de algemene ledenvergadering wat ze van deze invulling van de dag vinden en of ze een
bijdrage willen leveren aan de organisatie.
In het najaar wil het bestuur nog een rondleiding en/of lezing organiseren over een rond het park spelend
onderwerp. We vragen de leden hiervoor ideeën te leveren.
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Publiciteit
We informeren onze leden over gebeurtenissen in het park en over activiteiten van onze vereniging door middel van
onze website, digitale nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Dit jaar willen we de website (nog) beter toegankelijk
maken. Enkele malen zal er een Nieuwsbrief worden uitgegeven, de eerste in april, waarin we ingaan op voor ons
belangrijke actuele onderwerpen. Waar mogelijk verspreiden we de nieuwsbrief ook buiten de vereniging.
We zullen met informatie over onze vereniging aanwezig zijn op het Bredewegfestival op Koningsdag en uiteraard
met een Kraam bij onze activiteiten op de Dag van het Park.
Coalities
We leveren ook dit jaar een actieve bijdrage aan het Parkenoverleg Amsterdam. Daarbij richten we ons met name op
het beïnvloeden van het nieuwe gemeentelijk evenementenbeleid.
We blijven deelnemen aan het coalitieberaad Oosterpark van het stadsdeel. Daar overleggen we met de aan het
park gelegen instellingen en hotels over zaken van gemeenschappelijk belang.
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