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Het nieuwe evenementenbeleid
Twee jaar heeft de discussie over een nieuw evenementenbeleid
geduurd. Een nieuw beleid was noodzakelijk geworden omdat de
overlast door evenementen in Amsterdam explosief toenam.
Doel was om bewoners beter te beschermen en tegelijkertijd
evenementen in de stad te behouden.
Bewoners en belangengroepen uit de hele stad hebben
net als de organisatoren van
evenementen hun zegje mogen doen. Het bestuur van
de Vrienden heeft hier actief
aan deelgenomen. Toen afgelopen zomer de eerste versie van het nieuwe beleid op
tafel lag, viel dat erg tegen:
van alle voorstellen die bewoners hebben gedaan, is
weinig terug te vinden. Het
bestuur van de Vrienden van
het Oosterpark heeft daarop
een zienswijze ingediend en
gepoogd te lobbyen om voor
het Oosterpark toch nog wat
verbeteringen te verkrijgen.
In december 2017 heeft Burgemeester van Aartsen het definitieve evenementenbeleid bekendgemaakt. Dit is inmiddels besproken in de gemeenteraad en daarbij zijn moties ingediend. De
burgemeester beslist nog welke hij overneemt, maar een groot
deel van het nieuwe evenementenbeleid staat nu vast.
Voor het Oosterpark betekent dit op een aantal punten een
flinke achteruitgang. Zo mogen op weekenddagen de evenementen een uur langer doorgaan: tot 24.00 i.p.v. 23.00 uur. Dat geldt
voor zowel grote als kleine evenementen. Ook krijgen de organisatoren 10 dagen de tijd om op- en af te bouwen. Veel langer

dan tot nu toe. Hierdoor kunnen grote delen van het park wekenlang in beslag worden genomen.
Wat de sterkte van het geluid betreft, heeft de gemeente gekozen voor een totaal ander meetsysteem met een maximum van
85 dBC op de gevels van huizen (dBC is een maat voor de bassen), waardoor het onbekend is of de overlast toe of af zal nemen. De voortekenen zijn
niet gunstig: bij testen tijdens evenementen in 2017
bleek vrijwel geen evenement de 85 dBC te halen. De
vrees is dus nu dat de organisatoren de extra geluidruimte zullen gaan benutten
om hun muziek nog harder
te zetten. Ook mogen er
drie in plaats van de huidige
twee evenementen met het
zwaarste geluidniveau in het
Oosterpark. Gelukkig is wel
het maximum van twee
grote evenementen per jaar
gehandhaafd.
Drie jaar geleden was vastgesteld dat evenementen
niet meer dan 25% van een park in beslag mochten nemen, maar
dat is in het nieuwe beleid weer afgeschaft. Schade, veroorzaakt
door evenementen in parken, en herstel daarvan, wordt nauwelijks geregeld in het nieuwe beleid. Er zijn wel veel regels gekomen waaraan de organisatoren moeten voldoen, maar ook daarvan is onduidelijk of de ervaren overlast erdoor zal afnemen,
omdat ze vooral over controle gaan. Dit zullen we het komend
seizoen moeten afwachten.
Ook hebben de bewonersgroepen een punt binnengehaald: er
wordt niet meer over evenementen gesproken maar over evene-
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mentdagen. In het Oosterpark mogen nu maximaal 2 evenementdagen met meer dan 2000 bezoekers, 3 middelgrote en 12
kleine evenementdagen (tot 500 bezoekers). Een middelgroot
evenement dat meer dan drie dagen beslag legt op een deel van
het park, zoals vorig jaar het Terrassenfestival, kan dus niet
meer.

klacht te melden op telefoonnummer 14020 of 020-6241111.
Elke keer weer opnieuw. U heeft zo wel degelijk de kans om de
beleidsmakers – en raadsleden - te overtuigen dat het toch niet
zo goed gaat en wijziging van het beleid gewenst is.

Maar al met al is het nieuwe evenementenbeleid niet het gehoopte keerpunt in de strijd tegen overlast door evenementen
geworden.
Stemgedrag politieke partijen
In de gemeenteraad is tevergeefs geprobeerd de hinder van evenementen verder te beperken. De belangrijkste criticaster was
Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, die 23 moties
indiende, soms samen met andere partijen. Daarnaast werden
nog 16 moties ingediend.
Een motie om het niveau van 85 dBC te verlagen naar 80 dBC
werd verworpen, omdat die alleen door CDA en PvdO werd gesteund. De motie om de eindtijd op 23.00 uur te houden, werd
verworpen door tegenstemmen van D66, VVD en PvdA. Datzelfde gebeurde met de motie om het aantal opbouw- en afbraakdagen te beperken.
De meeste moties werden verworpen: D66 en de VVD waren tevreden over het nieuwe evenementenbeleid en de PvdA stemde
meestal met hen mee.

Wateroverlast
De afgelopen winter is er opnieuw veel wateroverlast geweest in
het park. Wekenlang is de bodem door en door nat geweest
door langdurige regen. Drie jaar geleden leidde eenzelfde situatie tot het afsterven van tientallen bomen en wij vrezen een herhaling. Veel zal afhangen van de komende weken als de bomen
en struiken uitlopen en zuurstof nodig hebben voor hun wortels.
Als de grond dan door veel regen opnieuw vol water zit, is
nieuwe sterfte te verwachten.
Het bestuur van de Vrienden heeft bij de gemeente herhaaldelijk
aandacht voor dit probleem gevraagd. De parkbeheerder heeft
ons laten weten dat er geen gemakkelijke oplossing is voor het
Oosterpark: het afvoersysteem is te klein voor de hoeveelheid
water die moet worden weggepompt, waardoor snelle afvoer
niet mogelijk is. Waternet zoekt nu naar een oplossing.
Het bestuur blijft benadrukken dat dit een urgente kwestie is die
zo spoedig mogelijk opgelost moet worden.
Activiteiten

Klachten
In het nieuwe evenementenbeleid verandert ook de klachtenafhandeling. Als een bewoner belt, wordt hij direct doorverbonden
met de organisator, die meteen kan reageren.
Maar er is een tweede reden waarom het belangrijk is een klacht
in te dienen als u overlast ervaart: de gemeente heeft eigenlijk
geen goed zicht op de overlast die bewoners ervaren. Het enige
meetinstrument dat de gemeente heeft, is het aantal klachten.
Dat betekent dat als er weinig klachten ingediend worden, men
concludeert dat er geen overlast was, de bewoners tevreden zijn
en het beleid dus goed is. Het is daarom belangrijk om als u overlast ervaart niet te denken: ‘klagen helpt toch niet’, maar om uw

Op 21 december, de kortste dag van het jaar, heeft Reinout Koperdraat weer een geslaagd Midwinterfestijn georganiseerd in
het Tropenhotel. Met verhalen, muziek, zang, gedichten, een
oeroude vuurceremonie en natuurlijk heerlijke hapjes en drankjes is gevierd dat de zon weer terug gaat keren.
Het bestuur wil in 2018 ook activiteiten ontplooien om de natuurwaarde van het Oosterpark te verhogen. We willen ideeën
verzamelen van leden die mogelijkheden zien om flora en fauna
aantrekkelijker te maken. Voorstellen die daaruit voortkomen
kunnen we dan inbrengen bij de beheerder. Heeft u ideeën over
een mooier Oosterpark? Vul dan het enquêteformulier in.

