VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
Gemeente Amsterdam,
t.a.v. Stedelijk Evenementenbureau
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
- tevens per mail verzonden aan inspraak.evenementen@amsterdam.nl
Amsterdam, 5 september 2020
Betreft: APV-wijziging meldingsplicht en locatieprofielen voor evenementenlocaties 2021
Geachte dames en heren,
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft kennisgenomen van bovengenoemde
beleidsstukken en geeft bij deze mede namens alle 1030 leden een reactie/zienswijze.
1. APV
Wij betreuren het dat u de APV-meldingsplicht voor kleinschalige evenementen wilt verruimen van 100 naar
250 personen. Wij zijn van mening dat juist de beperking tot maximaal 100 personen de kleinschaligheid van
een dergelijk evenement bevordert en dat handhaving eenvoudiger is uit te voeren als de groep beperkt is.
Zelfs aan een buurt gerelateerde bijeenkomst zoals bijv. een buurt/straat bbq zullen zelden meer dan 100
personen deelnemen.
Verruiming van aantallen gaat waarschijnlijk ook leiden tot het oprekken van allerhande beperkende
maatregelen t.a.v. geluids- en andere overlast, van aanvang- en stoptijden, opbouw/afbouw, extra vuilnis etc.
Zodra er grotere evenementen in een park mogen plaatsvinden, houdt dat ook in meer en zwaarder verkeer
voor op - en afbouw, en daarna meestal kosten voor herstel van de beschadigingen aan het groen.
Wij zijn van mening dat parken/groengebieden die niet speciaal zijn ingericht voor evenementen - zoals het
Beatrixpark- zoveel mogelijk ontzien moeten worden, zeker als u toch vasthoudt aan verruiming van
bezoekersaantallen. Een uitzondering hier zou kunnen zijn als het een groen gerelateerd evenement betreft,
bijvoorbeeld een opschoonactie van het park.
Tenslotte dringen wij erop aan dat u omwonenden altijd tijdig op de hoogte brengt van een aangemeld
evenement. Dat geldt eveneens voor (besturen van) parkverenigingen e.d.
2. Locatieprofielen
In het algemeen betreuren wij het dat zoveel ruimtes in de stad als locatie worden aangewezen.
Dat gebeurt weliswaar met - op papier- strikte richtlijnen, maar groengebieden en parken,
waar de meeste mensen voor rust, recreatie en natuurbeleving naar toe gaan,
met name omwonenden, zijn vaak totaal niet geschikt of ingericht voor
evenementen. Zij zouden naar onze mening geschrapt moeten worden van deze
lijst.
Wij onderschrijven en steunen dan ook alle gelijksoortige bezwaren die door
natuur-, groen-, en park- en buurtorganisaties bij u worden ingediend.
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3. Het Beatrixpark
Op bladzijde 91 van het ruim 250 pagina’s tellende document beschrijft u locaties in het Beatrixpark waar
evenementen zouden kunnen plaatsvinden.
3a. De grote speelweide
Deze speelweide wordt met name door omwonenden gebruikt als ontmoetingsplek, onder meer
hondenbezitters laten hier hun hond uit (want het is een losloopgebied) en scholen uit de omgeving komen voor
buitensportgymlessen. De grote open weide wordt omzoomd en doorsneden door een veel gebruikt verhard
wandelpad, maar is totaal niet ingericht voor grote groepen mensen. Coronatijd toonde aan dat het zeer
aangenaam vertoeven is op die weide en in het hele park overigens, maar dat er een schrijnend gebrek is aan
o.a. afvalbakken en sanitaire voorzieningen.
De bereikbaarheid van deze locatie is prima voor voetgangers, zij het dat een van de twee bruggen al geruime
tijd is afgesloten vanwege achterstallig onderhoud (en op zijn vroegst pas medio 2021 weer zou opengaan) en
dat er geen fietsparkeerplekken zijn. De nabijgelegen Prinses Irenestraat kent beperkingen voor autoverkeer.
Omdat in de komende jaren op kavels langs de Prinses Irenestraat en de A10 gebouwd gaat worden, iets dat al
overlast voor de omwonenden, de parkbezoekers, de school en de kantoren zal geven, verzoeken wij u dringend
om dit mee te wegen bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. Evenementen die in het weekend
plaatsvinden moeten tijdens de hele bouwperiode geweerd worden, omdat dat wellicht het enige moment in de
week is dat er sprake kan zijn van relatieve rust.
3b. Kinderbad en omgeving
Bij mooi weer is het daar gezellig druk. Wat ons betreft, en wij denken dat alle bezoekers dat ook vinden, is dat
meer dan genoeg en is het volkomen onnodig om middelgrote evenementen daar te situeren buiten het
badseizoen. De onlangs prachtig vernieuwde speeltuin en het badje zijn een geliefde plek om
kinderverjaardagen te vieren en het zou jammer zijn als dit niet zou kunnen omdat dit openbare speelterrein
wordt afgesloten.
De vrijwilligers van de Artsenijhof beschikken over een bescheiden opslagruimte met toilet in het parkgebouw
bij het kinderbadje. Deze ruimte moet voor hen altijd goed bereikbaar zijn omdat ze in wisselende ploegen op
wisselende dagen in de hof werken.
We willen u erop wijzen dat de Pure Markt destijds na een proef heeft afgezien van verder plaatsvinden in het
Beatrixpark, omdat na één keer al bleek dat de verharding en infrastructuur van het park volstrekt onvoldoende
is.
3c. Grote vijver met kastanje-ring
Dit is de derde locatie die u op de kaart heeft aangemerkt als locatie voor
evenementen. Deze locatie is alleen bereikbaar via onverharde voetpaden,
hetgeen aanvoer en afvoer van goederen zeer gecompliceerd maakt.
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4. Tenslotte
Voordat u denkt over toestaan van zwaardere belasting van het Beatrixpark, willen wij wijzen op het
achterstallige onderhoud dat eerst zou moeten gebeuren, wil dit park de reeds toegenomen huidige
bezoekersaantallen aan kunnen blijven.
Al enkele jaren (sic!) is er iets goed mis met de stroomkast voor de elektriciteitsvoorziening in het park,
waardoor de aanwezige fonteinen en broes-spuiten niet werken. Toegezegde beloftes om dit te herstellen zijn
tot op heden niet nagekomen. Het onderhoud van het park laat veel te wensen over. Wilde bramenranken,
wikke en ander groen verwurgen de bijzondere beplanting. Leden van de vereniging trekken zelf nu maar met
zekere regelmaat de bramen en andere woekeraars uit.
Een vrijwilligersgroep is begonnen om op zorgvuldige wijze de Japanse Duizendknoop te verwijderen.
De gemeente deed dit bij de Bloemenweide, en doet dit op het beoogde bouwterrein kavel 6 en 7 langs de A10.
Na lang en veel aandringen van de vereniging zijn onlangs de zitbanken schoongemaakt. De voetpaden hebben
een nieuwe deklaag gekregen, maar die zijn op enkele plaatsen alweer flink beschadigd door voertuigen van
ingehuurde bedrijven. Voor ons opnieuw een voorbeeld van het gegeven dat dit park zulke belasting niet aan
kan.
De aanwezige sloten en waterpartijen worden niet schoongehouden, waardoor het water stinkt op vele
plaatsen. Ook de oeverbeplanting wordt niet zorgvuldig bijgehouden.
Wij zijn van mening dat een stadspark als het Beatrixpark het hele jaar door vooral gebruikt moet kunnen
worden door mensen die de rust en de ruimte van het groen opzoeken omdat ze zelf niet over veel
buitenruimte beschikken of een frisse neus willen halen omdat ze in de buurt wonen of werken.
Omdat in het hele park bijzondere bomen staan heeft de vereniging een groot aantal bomen voorzien van
naambordjes en deze in een overzichtelijke kaart vastgelegd voor alle leden en andere parkbezoekers. (Zie
bijlage, ook via onze website beschikbaar.) Ook die arboretum-functie rijmt niet met grootschalige
evenementen.
Tenslotte: evenementen die veel bezoekers trekken van heinde en verre dienen alleen plaats te vinden in
gebieden die daarvoor zijn ingericht en die zo min mogelijk overlast geven voor omwonenden.

Hoogachtend,
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Namens het bestuur, M. Munniksma en E. Luinge

Bijlage: ter informatie een bomenkaart
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