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College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Evenementen
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Via: evenementenbureau@amsterdam.nl
Van: wijkcentrum@oudestadt.nl

Amsterdam, 23 mei 2016.

Betreft: Zienswijze aanvraag vergunning EuroPride d.d. 3 mei 2016.

Geachte heer, mevrouw,
Het bestuur van het wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft onlangs overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van verschillende buurtorganisaties in het Centrum inzake het
formuleren van zienswijzen over de vergunningaanvraag EuroPride.
Gesproken is met vertegenwoordigers van de buurten Westelijke Grachtengordel Noord &
Zuid (buurt 6 en 7), vereniging Amstelveld, Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité
Woonboten Prinsengracht, Stichting Nachtwacht, SamenZeedijk en De Federatie WijAmsterdam.
Voor het overleg zijn stukken van Wij-Amsterdam gewisseld.
./. Het betreft het stuk Toetsing parapluvergunning aanvraag EuroPride aan Nota's en beleid
./. en een overzicht EuroPride bezoekersaantallen.
Uit die stukken blijkt dat de aanvraag op vele punten niet voldoet aan de gemeentes eigen
democratisch vastgestelde regels. Dat stoort immens. Het verlenen van de vergunning
conform deze aanvraag levert alleen maar precedenten op voor komende aanvragen. Het
verzoek is dan ook niet tot het verlenen van de vergunning over te gaan, zoals deze nu
voorligt. De belangen van de bewoners dienen in alle opzichten gerespecteerd worden.
Ook is er een sterke oproep vanuit de bewoners om iets aan het geluidsniveau van
evenementen in het algemeen te doen. Zo is er het initiatief van Lager Toontje. Bijgesloten
./. is de NSG Notitie Geluidisolatie gevels bij lage tonen muziekgeluid. Bewoners verwachten
dat de norm voor 'duldbaar' binnenshuis algemeen gerespecteerd wordt. In het geval van
de EuroPride gaat het om veel verspreide bronnen van overlast, in een woongebied met
vele woningen met onvoldoende geluidsdemping. Een roep dus ook om extra voorwaarden
bij deze parapluvergunning. Dat gaat om een sterkere mate van begrenzingen van het
geluidsniveau en in het bijzonder t.a.v. bas-geluiden. Daarom het verzoek handhavers daar
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op separaat te laten meten en streng te handhaven op normen die lager zijn dan tot nu toe
gehanteerd.
Daarnaast blijkt deze parapluvergunning festiviteiten te omvatten die feitelijk verzorgd
worden door (onder) exploitanten, die na een bepaald tijdstip zelf verantwoordelijk
gehouden worden, in plaats van de organisatoren van het gehele festijn. Zo’n “tijdelijke”
verantwoordelijkheid is niet transparant. Wel transparant zijn een aanspreekpunt en een
verantwoordelijke.
Maar bovenal verwachten bewoners veel meer inzet in de preventie van zwerfafval, in
frequente reiniging ten behoeve van hun woonomgeving en in de feitelijke handhaving op
de regels.
Het bestuur van Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft inmiddels kennis genomen van door
bovengenoemde organisaties bij u ingediende zienswijzen en berichten u nadrukkelijk dat
die ingediende zienswijzen door het Wijkcentrum worden onderschreven en derhalve
mede als de zijne moeten worden beschouwd.
Met vriendelijke groet,
w.g.
Het Bestuur Wijkcentrum d’ Oude Stadt
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