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De winter geeft ons de kans om even een frisse neus te
halen en het Oosterpark in te wandelen. Hoe staat het nu
met het park en wat kunnen we verwachten van 2017?
We praten u graag even bij.
Evenementen
Heel 2016 is er gesproken over aanpassing van de regels
voor evenementen in het Oosterpark. Maar vooralsnog
zijn de regels voor 2017 hetzelfde als die vorig jaar van
kracht waren.
In januari 2016 is door de
bestuurscommissie van het
stadsdeel Oost een nieuw
“locatieprofiel” voor het
Oosterpark vastgesteld. Dit
bevat de regels voor het
houden van evenementen.
Na jarenlang overleg en een
intensieve lobby door de
Vrienden van het Oosterpark, is bepaald dat er alleen
nog openbare evenementen
in het park mogen plaatsvinden. En is het aantal grote
festivals met veel geluid
beperkt tot twee per jaar.
In het voorjaar heeft de Burgemeester in samenspraak met de gemeenteraad een
nieuw beleid voor evenementen in de stad vastgesteld.
Met als bedoeling om het aantal evenementen die de
omgeving belasten, te beperken. Voor de parken is een
aantal extra beperkingen opgesteld. Zo mag een festival in

principe maximaal een kwart van een park in beslag nemen.
Aan de bestuurscommissies is gevraagd met voorstellen te
komen voor locatieprofielen in hun stadsdeel, die passen
binnen het nieuwe stedelijk beleidskader. De bestuurscommissie Oost heeft hier in de zomer en in het najaar
over gesproken. Ondanks een intensieve lobby van de
Vrienden van de parken, heeft de commissie uiteindelijk
de door haar in januari aangenomen locatieprofielen vrijwel ongewijzigd opnieuw vastgesteld en als advies naar de
Burgemeester gestuurd. Ook waar deze duidelijk het
nieuwe stedelijk kader te
buiten gaan.
Maximaal een kwart
De Vrienden van het Oosterpark hebben zich vooral hard
gemaakt voor een beperking
van de ruimte voor evenementen tot de verharding
rond de muziekkoepel, het
pad daarheen en de grote
weide met het pad daar omheen. Samen 25 procent van
het park. Zo worden de andere velden, zoals dat bij het
speelbadje, ontzien. Helaas
was er voor dit idee geen meerderheid in de bestuurscommissie te vinden. Wel zijn de Vrienden er in geslaagd
een onverhoedse poging om het maximaal toegestane
geluidsniveau in het Oosterpark te verhogen, af te slaan.
En is in de locatieprofielen de recente praktijk om de laagste bastonen weg te filteren, opgenomen.
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De nieuwe locatieprofielen liggen nu bij de Burgemeester.
Die is klaarblijkelijk niet helemaal tevreden met de voorstellen van de bestuurscommissies, want er wordt uitgebreid opnieuw naar gekeken. Het bestuur van de Vrienden
zal zich tot de Burgemeester en de gemeenteraad wenden
met het verzoek om alsnog zijn voorstel welk kwart van
het park maximaal voor evenementen mag worden gebruikt, vast te leggen.

In de loop van 2017 wil de burgemeester het nieuwe evenementenbeleid voor de hele stad vastgesteld hebben. Bij
de ontwikkeling van dat beleid zoekt hij ook steun van
bewonersgroepen. Onze vereniging neemt namens het
Parkenoverleg deel aan het gesprek met de burgemeester.
Wij zullen met voorstellen komen om de geluidsoverlast te
beperken en om strenge maatregelen vragen om herhaling
van de schade aan het park te voorkomen.
Parkregels en alcoholverbod in het park
In het heropende park komen binnenkort borden met
parkregels te hangen. Het bestuur van de Vrienden heeft
hierop gereageerd en bij een aantal voorgestelde regels
vraagtekens gezet. Zo mag er in het park ‘Geen versterkte
of harde muziek’ worden gemaakt. Wij vragen ons af wat
het stadsdeel onder harde muziek verstaat: trommels,
doedelzak, blaasinstrumenten? Het bestuur vindt dat dergelijke muzikale uitingen in ieder geval maar kort mogen
worden gebruikt (conform de straatmuzikantenregel).
Hierop heeft het stadsdeel nog niet gereageerd.
Een andere regel stelt dat honden alleen op twee aangegeven grasvelden mogen loslopen. Het bestuursvoorstel
om deze regel uit te breiden met ‘elders in het park dienen

honden kort aangelijnd te worden gehouden’ is overgenomen.
Tot slot stelt het bestuur een aanvullende regel voor: ‘Er
mag op de grasvelden niet worden gebarbecued. Voor het
BBQ-en zijn speciale locaties aangeven op de kaart (rondom de muziekkoepel).’ Dit vanuit de gedachte dat het gras
kapot gaat (het schroeit weg) en er gaten ontstaan. Daarom wil het bestuur deze activiteit verplaatsen naar zo
nodig mobiel te plaatsen BBQ-plekken. Met dit verbod is
stadsdeelparkbeheer het niet eens. Ze vinden het BBQ-en
geen probleem. Onze waarneming op de grasvelden zegt
iets anders. Daarom hebben we een brief gestuurd aan het
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel met de vraag ons punt
alsnog op te nemen op de parkregels. Hierop is nog geen
reactie gekomen.

Vanaf 1 december geldt tot 1 maart 2017 een alcoholverbod in het gehele park. Dit treft met name de groep alcoholisten die zich op bepaalde plekken ophouden. We zijn
er als bestuur nog niet uit of dit een verstandige maatregel
is. De proef moet uitwijzen of er geen sprake zal zijn van
het bekende waterbedeffect. Het bestuur wil deze problematiek graag met de leden bespreken tijdens de volgende algemene ledenvergadering.
Activiteiten
Op 21 december is in het Tropenhotel gevierd dat de zon
weer op zijn retour is. Met dit Winterwende festijn vol
muziek, poëzie, optredens, hapjes en drankjes verheugden
we ons al weer op de komende zomer.
Iedereen die mee wil helpen met het organiseren van
leuke activiteiten in het park is van harte welkom.

