Locatieprofielen 1012

Locatieprofiel: Beursplein

1

Beursplein

Omschrijving locatie

Stedelijk plein in het centrum. Vormt een rustpunt langs het Damrak
en aan de rand van de Wallen. Geliefde locatie voor manifestaties.
Vergunde terrassen, fonteinen en beeldhouwwerk op het plein en
aangrenzend de ingangen van Bijenkorf en AEX. Vanaf 2018 met
twee ingangen voor ondergrondse fietsenstalling.
Oppervlakte; 1.900m2
Geen voorzieningen

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Het plein vormt een rustpunt langs het drukke Damrak, daarnaast
vinden hier veel manifestaties plaats, daarom een beperkt aantal
evenementen van beperkte grootte mogelijk.

6 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 2000 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

2

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten.
Max. 85 dB(A) op 25 meter van de geluidsbron.

Ondergrondse fietsenstalling (vanaf ca. 2019); ingang vrij houden.
Evenementenvergunninghouder dient het gebruik van de
fietsenstalling door evenementbezoekers te stimuleren.
Terras Beurs Café bij evenementen eventueel terug te brengen tot
toegangstrappen.

Specificaties
bereikbaarheid

Zeer centrale locatie nabij CS en tram
Aanwezigheid ondergrondse fietsenstalling
Parkeergarage Bijenkorf.
Zeer bereikbaar

Bijzonderheden

-

Specifieke veiligheidseisen voor de AEX.
Afspraak met Beurs Café om desgewenst het terras terug te
brengen tot toegangstrappen.
Rekening houden met fonteinen op het plein.
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en
voor bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Damrak altijd vrijhouden.

In verband met herinrichting en bouw fietsenstalling locatie niet
beschikbaar in 2017-2018.
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Locatieprofiel: Binnengasthuisterrein
Foto toevoegen

Foto invoegen

1

Binnengasthuisterrein

Omschrijving locatie

Binnenterrein met woningen en Universiteit met doorgaande fietsroutes.
Wordt in 2018 heringericht.
Oppervlakte; totaal ca. 2.600m2 (2,6ha)
Bruikbaar oppervlak afhankelijk van doorgaand verkeersroutes en
herinrichting.

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Kleinschalige evenementen gericht op de buurt en/of universiteit.

3 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 500 bezoekers

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties
evenementen

Specificaties
omgeving

Geluidsbelasting; Geen versterkt geluid.

Rekeninghouden met aangrenzende woningen
Doorgaande fietsroutes vrijhouden

2

Beperkte bereikbaarheid met auto of openbaar vervoer
Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidscriteria;
Binnengebied hierdoor beperkte in en uitstroommogelijkheden. Extra
aandacht voor bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.

3

Locatieprofiel: Dam

1

Dam

Omschrijving locatie

Stedelijk plein met nationale betekenis in het centrum. Plein
bestaat uit twee delen (Westzijde en Oostzijde) gescheiden
door doorgaand verkeer en tramroute en met het Nationaal
monument op de oostzijde.
Oppervlakte; 4.300m2
Voorzieningen voor elektra, water en vuilwater afvoer.

Omschrijf evenementenprofiel

Maximaal aantal evenementen
per jaar

De Dam is een plein waar belangrijke evenementen
plaatsvinden, een plek voor ontmoeting, een drankje op een
terras. De inrichting van de openbare ruimte op de Dam zal de
komende jaren niet veranderen. Het gebruik van het plein moet
op ontwikkelingen in de omgeving aansluiten: de activiteiten
op de Dam moeten het teken staan van Lof, Protest,
Herdenking of Viering..

20 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van politie en
brandweer advies.
Hier buiten mag een maximum van 25% van het totaal aantal
evenementen bestaan uit bijzondere meerdaagse
evenementen met een cultureel of sportkarakter. (zie
specificatie evenementen)
Locatie is uitgezonderd van de meldingsplicht

2

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 3 dagen.
Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Specificaties bereikbaarheid

Geluidsbelasting; Categorie grote pleinen en parken;
10 evenementen met 90 dB(A) op 25 meter van de
geluidsbron;
10 evenementen met maximaal 85 dB(A) op 25 meter van de
geluidsbron;
4 evenementen met maximaal 80 dB(A) op 25 meter van de
geluidsbron

Evenementen op de Dam moeten in het teken staan van Lof,
Protest, Herdenking of Viering. Evenementen waarbij de Dam
slechts als toevallig mooi ‘decor’ geldt, horen hier niet bij.
Behalve sportevenementen die in het kader van een WK of EK
een rol vervullen of een typisch Amsterdam karakter hebben
(zoals kampioenschappen straatvoetbal, start Dam tot Dam) of
culturele evenementen van grootstedelijk of nationaal belang
(zoals bijv. Uitmarkt). Het streven is om een maximum aan
evenementen met een cultureel of sportkarakter van 25% van
het totaal aantal evenementen aan te houden.
Het gebruik van de openbare ruimte van de Dam blijft divers in
functie (lof, viering, herdenking en protest) en
gebruikersgroepen (o.a. Koninklijk Huis, bestuurders,
bewoners en bezoekers).
Evenementen op de Dam zijn altijd openbaar toegankelijk:
iedereen kan het evenement bezoeken en er worden geen
toegangsprijzen geheven. Ook de opstelling van het
evenement dient een open en vrij toegankelijke uitstraling te
hebben: totale afhekking of een aaneengesloten front
waarmee zicht op de activiteit wordt ontnomen, dient te
worden voorkomen.
Commerciële evenementen als zelfstandige activiteit zijn op de
Dam niet toegestaan. Vergunningen zullen daar niet meer voor
worden afgegeven. Het stadsdeel rekent hiertoe evenementen
waarvan reclame maken voor een product, dienst of bedrijf het
primaire doel is, dan wel de hoofdactiviteit van het evenement
is of hier een nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. Het gaat
hierbij dus om meer dan alleen het voeren van reclame of
sponsoring. Ook evenementen die primair gericht zijn op het
behalen van winst worden tot commerciële evenementen
gerekend.

Zeer centrale locatie nabij metro en tram
Aanwezigheid ondergrondse fietsenstallingen Beursplein en
Rokin.
Parkeergarages De Kolk, Rokin en Bijenkorf.
Zeer bereikbaar

3

Bijzonderheden

Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en
voor bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Altijd afstemming over het evenement met KPA.
Informeren bedrijven, bewoners en overige instellingen rond
het plein is nodig. Geen evenementen op het monumentale
(Oostelijke) deel van het plein. Nationale en Staatsgebeurtenissen hebben ook op het laatste moment
voorrang. Indien mogelijk de loopdoorgang tussen
Nieuwendijk en Kalverstraat openhouden, ruimte tussen
lantaarnpalen en Paleis vrij houden, minder validenstrook vrij
houden.

4

Locatieprofiel: Oudekerksplein

1

Oudekerksplein

Omschrijving locatie

Monumentaal plein rond de Oude Kerk, midden in het
wallengebied (grootstedelijke functie). Het plein is besloten en
intiem. Er bevinden zich meerdere horecagelegenheden aan de
zuidkant van de kerk, met terras.
680 m

2

Er zijn geen voorzieningen.

Omschrijf
evenementenprofiel

Er kunnen alleen activiteiten georganiseerd worden die aansluiten
bij gebiedsvisie voor het plein.

Maximaal aantal
evenementen per jaar

3 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 200 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van de meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

2

Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.
Specificaties evenementen

Geen versterkt geluid toegestaan.

Specificaties omgeving

Aandachtspunten:
- Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten

Geen direct openbaar vervoer.
Specificaties bereikbaarheid
Nabij Centraal Station.

Bijzonderheden

Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Aanwezigheid gracht (drenkelingen)

3

Locatieprofiel: Rokin

1

Rokin

Omschrijving locatie

Stedelijk plein in het toeristisch centrum, kruispunt van OV-lijnen met
metro en tram. Vergunde terrassen en fontein op het plein en
aangrenzend de ingangen van diverse detailhandel en horeca.
Oppervlakte; 6.000m2
Evenementenkasten aanwezig.

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Het Rokinplein biedt ruimte voor kleinschalige evenementen. Het is
geschikt voor evenementen met een niet commercieel karakter. Te
denken valt aan (een deel van) de Uitmarkt, een boekenmarkt, culinaire of
journalistieke evenementen. In het terrassenplan is vastgesteld dat er
voor maximaal 8 dagen per jaar een evenement mag worden gepland.

8 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 2000 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van de meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties
evenementen

Specificaties
omgeving

Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten.
Max. 85 dB(A) op 25 meter van de geluidsbron.

Op het plein terrassen, fontein, ingang fietsenstalling en metro ingangen.
Tramroute aan westzijde van het plein.
De metro-entree moet 7,5 meter vrij blijven, en een route moet vrij blijven

2

om nood- en hulpdiensten toegang te geven tot de metro.
Evenementenvergunninghouder dient het gebruik van de fietsenstalling
door evenementbezoekers te stimuleren.

Specificaties
bereikbaarheid

Zeer centrale locatie nabij metro en tram
Aanwezigheid ondergrondse fietsenstalling
Parkeergarage Rokin.
Zeer bereikbaar

Bijzonderheden

Rekening houden met afspraken gemaakt in het beheerplan Rokin en
terrassenplan;
Een goed afvalplan waarbij is nagedacht over het verwerken van afval op,
en rond het evenement en de aanlooproutes.
Bij evenementen moeten indien nodig terrassen op het plein verwijderd of
verkleind worden.
Specifieke veiligheidseisen;
Metro ingang moet vrij blijven om nood- en hulpdiensten toegang te
geven tot de metro.
Trambaan altijd vrijhouden.
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Herinrichting uitgevoerd tot medio 2017
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Locatieprofiel: Spui

1

Spui

Omschrijving locatie

Druk stadsplein in het kernwinkelgebied met monumentaal
karakter. Aanliggend Universiteitsgebouwen en Begijnhof.
Nabijheid van veel horeca en winkels.
Gedeeltelijk stilte gebied.
Oppervlakte; ca. 2.000m2 (2ha) (400m2 + 1.600m2)
Elektriciteit voorzieningen aanwezig.

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Kleinschalige evenementen zonder versterkt geluid

6 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 500 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van de meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties evenementen
Geluidsbelasting; Geen versterkt geluid.

Vrijhouden fietsroutes en trambanen
Specificaties omgeving

2

Deels stiltegebied, geen versterkt geluid

Nabijheid tram
Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden

Stiltegebied en extra aandacht voor mogelijk verkeershinder door
grote hoeveelheid passanten en verkeersveiligheid.
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofielen West

Locatieprofiel: Appeltjesmarkt

Foto invoegen

1

Appeltjesmarkt

Omschrijving locatie

Halfverhard plein tussen Parkeergarage, Elandsgracht, Marnixstraat en
Singelgracht. Groen karakter met bomen. Gelegen naast busstations.
Oppervlakte; ca. 2.000m2
Geen voorzieningen

Omschrijf
evenementenprofiel

Eenmaal per jaar vindt hier het Jordaanfestival plaats, verder niet te
gebruiken als evenementenlocatie.

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

3 evenementdagen
1 evenement (Jordaanfestival)
Max. 3 dagen
Maximaal aantal bezoekers op advies politie en brandweer

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 3 dagen.
Specificaties
evenementen

Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten;
maximaal 85 dB(A) op 25 meter van de bron.

Specificaties

Rekening houden met naastgelegen busstation, gracht en verkeersroutes.

2

omgeving

Specificaties
bereikbaarheid

Zeer centrale locatie nabij busstation en trams
Parkeergarage aan het plein.
Zeer bereikbaar

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidseisen;
Aandacht voor drenkelingen risico i.v.m. naastgelegen grachten.
Afdekken halfverharding bij verzoek van politie ten behoeve van veiligheid
voor kosten van vergunninghouder.
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Rekeninghouden met functioneren busstation.
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Locatieprofiel: Elandsgracht

1

Elandsgracht

Omschrijving locatie

De Elandsgracht is een gedempte gracht midden in de Jordaan,
tussen Lijnbaansgracht en Prinsengracht. De locatie bevindt zich in
een woonbuurt waar aan beide zijden van de straat horeca en
winkels gevestigd zijn. De Jordaan kenmerkt zich door zijn smalle
straatjes, waardoor de in- en uitstroom van publiek aandacht
behoeft.
2.775 m

2

Er zijn geen voorzieningen.

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Het middenterrein kan als evenementenlocatie gebruikt worden,
rekening houdend met de speeltoestellen en de beeldengroep aan
de kop van de Elandsgracht (Prinsengracht zijde).

4 evenementdagen per jaar
Max. 1 evenement van 2 dagen met max. 2000 bezoekers
Verder max. 1 dag/evenement met max. 500 bezoekers

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.

2

Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Specificaties bereikbaarheid

Bijzonderheden

Categorie brede straten en grachten: 2 evenementen met 85 dB(A)
op 25 meter van geluidsbron en 80 dB(A) gevelbelasting. 1
evenement met 75 dB(A) gevelbelasting.

Aandachtspunten:
- In- en uitstroommogelijkheden publiek
- Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
- Verkeershinder
- Rekening houden met aanwezige functies

De Elandsgracht is goed bereikbaar met tram en bus (busstation
Appeltjesmarkt).

Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.

3

Locatieprofiel: Haarlemmerplein

1

Haarlemmerplein

Omschrijving locatie

Het Haarlemmerplein bevindt zich in het verlengde van de
Haarlemmerdijk, aan de westelijke rand van de binnenstad.
Het plein ligt in een woonbuurt en heeft ook woningen aan
het plein. Midden op het plein is een fontein die ook dienst
doet als waterspeelplaats.
De Korte Marnixstraat is een drukke straat met veel
doorgaand auto-, fiets- en tramverkeer. Het plein wordt
doorkruist door een fietspad.
2.750 m

2

Er zijn geen voorzieningen.

Omschrijf evenementenprofiel

Maximaal aantal evenementen per
jaar

Zoals in het Gebiedsplan Centrum West is beschreven, is dit
plein bedoeld voor kleine, buurtgerichte evenementen.

3 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 500 bezoekers

2

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Het plein is uitsluitend bedoeld voor kleinschalige
buurtgerichte evenementen.
Specificaties evenementen
Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.
Categorie smalle straten en grachten;
Maximaal 80dB(A) op de gevel.

Specificaties omgeving

Specificaties bereikbaarheid

Aandachtspunten:
- Fontein
- Verkeershinder
- Verkeersveiligheid
- Bomen
- Wekelijkse boerenmarkt (woensdag), geen evenementen
op marktdagen

Nabij bus- en tramverbinding.
Goede bereikbaarheid

Bijzonderheden

-
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Locatieprofiel: Noordermarkt

1

Noordermarkt

Omschrijving locatie

Plein aan de rand van de Jordaan met wekelijkse markt. Aan
de Prinsengracht, ter hoogte
van de Westerstraat en de Brouwersgracht.
Oppervlakte; ca. 3.200m2
Alleen marktaansluitingen aanwezig, niet te gebruiken voor
evenementen

Omschrijf evenementenprofiel

Maximaal aantal evenementen
per jaar

Ruimte voor een beperkt aantal meerdaagse evenementen
buiten marktdagen.

5 evenementdagen
Max. 2 evenementen van 2 dagen
Overige evenementen max. 1 dag
Max. 2000 bezoekers

2

Locatie is uitgezonderd van meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Specificaties bereikbaarheid

Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten;
twee evenementen met een gevelbelasting van
maximaal 80 dB(A) gedurende één dag;
één evenement met een maximale gevelbelasting
van 75 dB(A) gedurende drie dagen.

Marktdagen uitgesloten van evenementen.
Kinderspeelplaats op de locatie aanwezig, dient te allen tijde
vrij en toegankelijk blijven.
Vergunde terrassen op het plein.

Geen OV in de nabije omgeving.
Geen parkeergarage in de omgeving.
Beperkt bereikbaar

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidseisen;
Rekening houden met nabijheid gracht (drenkelingen risico)
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en
voor bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofiel: Westermarkt

1

Westermarkt

Omschrijving locatie

De Westermarkt ligt tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht,
ter hoogte van de Raadhuisstraat / Rozengracht. Het plein ligt
naast de Westerkerk en in de dichtbij het Anne Frankhuis. Het is
daarom een doorgangsroute en een verblijfsruimte voor toeristen.
De Westermarkt is gelegen aan een drukke straat met auto-, fietstram en busverkeer.
1.975 m

2

Electra en vuilwater aanwezig.

Omschrijf
evenementenprofiel

Op de locatie bevinden zich bankjes en er is een taxistandplaats. De
kiosken vallen buiten de evenementenlocatie, maar er moet
rekening worden gehouden met deze kleine winkels. Met het Anne
Frankhuis dichtbij, is het belangrijk rekening te houden met de
veiligheidsvoorzieningen van het museum.
LGBT-gerelateerde evenementen verbonden aan het
Homomonument krijgen voorrang.

Maximaal aantal
evenementen per jaar

5 evenementdagen
2 evenementen met max. 2.000 bezoekers

2

2 evenementen met max. 500 bezoekers
Max. 1 dag/evenement, met uitzondering van Gaypride voor max. 2
dagen.

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.
Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Categorie brede straten en grachten: gevelbelasting van maximaal
80 dB(A).

Aandachtspunten:
- Veiligheidsmaatregelen i.v.m. het Anne Frankhuis
- Rekeninghouden met opstellen wachtrij van Anne Frankhuis
- Vrijhouden van met homomonument
- Aandacht voor drenkelingenrisico door aanwezigheid grachten
- Vrijhouden van de aanwezige kiosken aan de rand van het plein
- Verkeersveiligheid: Grotere evenementen alleen na
verkeersmaatregelen.
- Vrijhouden taxistandplaats

Specificaties bereikbaarheid

De Westermarkt is goed bereikbaar met het openbaar vervoer
(tram en bushalte).

Bijzonderheden

Specifieke Veiligheidrisico’s:
Aandacht voor veiligheidsvoorzieningen Anne Frankhuis
Nabij grachten (drenkelingen)
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofiel: Westerstraat

1

Westerstraat

Omschrijving locatie

In de Jordaan tussen Marnixplein en Prinsengracht. Gedempte
gracht.
Oppervlakte; ca. 13.500m2
Alleen marktaansluitingen aanwezig, niet te gebruiken voor
evenementen

Omschrijf
evenementenprofiel

Ruimte voor een beperkt aantal meerdaagse evenementen buiten
marktdagen.

Maximaal aantal
evenementen per jaar

6 evenementdagen
Max. 3 evenementen
Max. 2 dagen
Maximum aantal bezoekers vrij.

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties evenementen

Specificaties omgeving

Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten;
drie evenementen met 85 dB(A) op 25 meter van de
geluidsbron en een maximale gevelbelasting van 80 dB(A)

Marktdagen uitgesloten van evenementen.
Woonbuurt, gedempte gracht, ruim maar wel al divers gebruik
van de ruimte. Rekekinghouden met terrasvergunninghouders en
overige functie in de straat.

2

Specificaties
bereikbaarheid

Tram en bus in de nabije omgeving (Marnixstraat).
Geen parkeergarage in de omgeving.
Beperkt bereikbaar

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidseisen;
Rekening houden met in- en uitstroommogelijkheden publiek en
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten voor evenementen in de
Jordaan.
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Locatieprofielen 1011

Locatieprofiel: Jonas Daniël Meijerplein

1

Jonas Daniël Meijerplein

Omschrijving locatie

Plein gelegen tussen Weesperstraat, Mr. Visserplein,
Portugese Synagoge en Nieuwe Herengracht. Groen en
parkachtig karakter door bomen en half verharding. Veel
verkeer in de nabijheid (Weesperstraat, Mr. Visserplein) en
gelegen in een woonbuurt. Extra aandachtspunten;
herdenkingsmonument, veiligheidsvoorzieningen synagoge.
Oppervlakte 4.500m2 (4,5ha)
Geen voorzieningen

Omschrijf evenementenprofiel

Maximaal aantal evenementen
per jaar

Eénmaal per jaar herdenking van de februari-staking (28
februari), daarnaast ruimte voor 2 eendaagse evenementen.

2 evenementdagen
Max. 1 dag/evenement
Max. 1000 bezoekers

2

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Herdenking februari-staking 28 februari heeft voorrang.
Specificaties evenementen

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten.
Max. 85 dB(A) op 25 meter van de geluidsbron en max. 80
dB(A) op de gevel.

Specificaties omgeving

Aandachtspunten;
- Herdenkingsmonument
- Veiligheidsvoorzieningen synagoge
- Woningen aan het plein
- Bomen op het plein

Goede bereikbaarheid
Specificaties bereikbaarheid
Nabij verkeersgarage Stadhuis
Nabij metro en trams

Bijzonderheden

Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en
voor bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.

Specifieke veiligheidscriteria;
- Risicopand aan het plein; Synagoge
- Aanwezigheid gracht (drenkelingen)
- Hoofdverkeersroute aan het plein
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Locatieprofiel: Nieuwmarkt

1

Nieuwmarkt

Omschrijving locatie

Plein omringd door horeca, gelegen aan het wallengebied met
grootstedelijke functie en woonbuurt. Verlengde van de Geldersekade en
de Kloveniersburgwal en in toegang tot metrohalte Nieuwmarkt. Op de
Nieuwmarkt staat De Waag, monumentaal pand met horeca en vergund
terras en een kleine dagelijkse markt
4.900 m
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Er zijn alleen voorzieningen voor de markt, niet te gebruiken voor
evenementen.
Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per

Op de Nieuwmarkt vinden jaarlijks terugkerende evenementen plaats en is
er een kleine dagelijkse markt, een biologische markt op zaterdag en van
mei t/m oktober een antiekmarkt op zondag.

7 evenementendagen (naast Aprilfeesten)
Max. 8 evenementen
Max. 1 dag, met uitzondering van Aprilfeesten

2

jaar

Max. 2.000 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van de meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.
Specificaties
evenementen

Specificaties
omgeving

Geluidsbelasting: Categorie brede straten en grachten;
4 evenementen met een maximale gevelbelasting van 80 dB(A);
2 evenementen met een maximale gevelbelasting van 75 db(A);
overige evenementen zonder versterkt geluid.

Geen evenementen tijdens biologische markt en antiekmarkt. (muv
Aprilfeesten).
Aandachtspunten:
- Vergund terras De Waag
- Verkeershinder
- Taxistandplaats
- Grachten (Drenkelingen)
- Woningen aan het plein
-

Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden

De Nieuwmarkt is tussen 11.00 en 07.00 uur afgesloten met paaltjes
vanwege venstertijden laden en lossen.

Goede bereikbaarheid metro.
Nabij Centraal Station.

Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Specifieke veiligheidsrisico’s;
Aanwezigheid gracht (drenkelingen)
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Locatieprofielen Oost

Locatieprofiel: Amstel voor Carré

1

Amstel voor Carré

Omschrijving locatie

Aan en op de Amstel voor Carré incl. de Jan Vinckbrug.
Monumentaal grootstedelijk karakter.
Oppervlakte; niet bepaald (invulling afhankelijk)
Geen voorzieningen

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Vaste locatie voor bevrijdingsconcert en Canal Parade tribune.

2 evenementdagen
(Bevrijdingsconcert, Gaypride)
Max. aantal bezoekers vrij
Max. 1 dag/evenement

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Vaste locatie Bevrijdingconcert en Gay Pride.
Specificaties evenementen

Maximum duur van de op- en afbouw 5 dagen.
Geluidsbelasting; Categorie smalle straten en grachten.
Eén evenement max. 80 dB(A) op de gevel,
Twee evenementen max. 75 dB(A) op de gevel

2

Specificaties omgeving

Aandacht voor doorgaande vaarroute, veiligheidsrisico water en
beheer en gebruik Amstel sluizen.

Beperkte bereikbaarheid met auto of openbaar vervoer
Specificaties bereikbaarheid

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidscriteria;
Op en aan het water (drenkelingen).
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofiel: Stadswerf Oostenburg

1

Stadswerf Oostenburg

Omschrijving locatie

Voormalig Stork-terrein in de Oostelijke binnenstad, tussen Czaar
Peterstraat, Dijksgracht aan de Wittenburgervaart. Industrieel,
ruim en open gebied met kantoren, deels aan het water. De locatie
is volop in ontwikkeling, waarbij nieuwe woningen worden
gebouwd. Aan de Wittenburgervaart is de horecagelegenheid
Roest, met vergund terras.
15.350 m

2

Er zijn geen voorzieningen.

Omschrijf
evenementenprofiel

Met ingang van het nieuwe bestemmingsplan is er ruimte voor 2
tweedaagse evenementen per jaar.

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Maximaal 4 evenementdagen
Maximaal 2 evenementen
Maximaal 2 dagen/evenement.
Maximaal 1000 bezoekers

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

2

Specificaties evenementen

Evenementen zijn vanuit het bestemmingsplan niet toegestaan.
Voor evenementen dient een omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan aangevraagd te worden.
Maximum duur van de op- en afbouw is 1 dag.
Categorie grote pleinen en parken;
tweemaal 85 dB(A) op 25 meter van de geluidsbron, waarbij de
gevelbelasting maximaal 80 dB(A) mag bedragen voor één dag

Specificaties omgeving

Specificaties bereikbaarheid

Bijzonderheden

Aandachtspunten:
- Omliggende woonbuurten en resonantie van geluid over het
water
- Rekening houden met vergund terras Roest

Tram- en busverbindingen in de omgeving, geen direct openbaar
vervoer.

Specifieke veiligheidsrisico’s;
Aanwezigheid gracht (drenkelingen)
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofielen Zuid

Locatieprofiel: Amstelveld

1

Amstelveld

Omschrijving locatie

Plein aan de Prinsengracht ter hoogte van de Reguliersgracht. Met
een rustig en groen karakter. Woonbuurt met veel woningen en
woonboten. Diverse recreatieve voorzieningen op het plein;
speelplaats, sportterreintje en Jeu de boules-baan.
Oppervlakte; ca. 5.000m2
Elektriciteitsvoorzieningen

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Ruimte voor enkele relatief grotere evenementen passend binnen
de stedelijke woonomgeving. Enkele evenementen jaarlijks
terugkerend.

8 evenementdagen
Waarvan Klassiek op het Amstelveld (max 2 dagen) en Magic Circus
(max. 3 dagen)
Overige evenementen max. 2 dagen
Max. 2000 bezoekers

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Enkele terugkerende meerdaagse evenementen. Verder ééndaagse

2

evenementen.
Specificaties evenementen
Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Geluidsbelasting; Categorie brede straten en grachten;
Gevel belasting bij de woonboten maximaal 80 dB(A)

Specificaties omgeving

Woonbuurt rekening houden met omgeving.
Reguliere markt op het plein geen evenementen op marktdagen.

Nabij tram (Utrechtsestraat)
Specificaties bereikbaarheid
Beperkt bereikbaar met auto.

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidscriteria;
Aan het water (drenkelingen).
Extra aandacht in en uitstroommogelijkheden bezoekers en voor
bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
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Locatieprofiel: Rembrandtplein en
Thorbeckeplein

1

Rembrandtplein en Thorbeckeplein

Omschrijving locatie

Toeristisch plein en uitgaansgebied met gevarieerde
inrichting.
Oppervlakte; ca. 4.000m2 (Rembrandt) + ca. 1.800m2
(Thorbecke)
Alleen schoonwater voorzieningen

Omschrijf evenementenprofiel

Centraal plein met ruimte voor grotere evenementen.

Maximaal aantal evenementen per
jaar

20 evenementdagen
Max. 3 evenementen meerdaags
Overige evenementen max. 1 dag
Max. 2000 bezoekers
Locatie is uitgezonderd van meldingsplicht

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Maximum duur van de op- en afbouw 1 dag.
Specificaties evenementen

Geluidsbelasting; Categorie grote pleinen en parken;
Tweemaal een gevelbelasting van maximaal 85 dB(A);
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Overige evenementen 85 dB(A) op 25 meter van de
geluidsbron, waarbij de gevelbelasting maximaal 80 dB(A)
mag bedragen.

Specificaties omgeving

Kunstmarkt heeft voorrang of tijdelijke verplaatsing naar
Thorbeckeplein alleen mogelijk in overleg met
marktvereniging en ondernemers Thorbeckeplein.
Gras dient daags na het evenement weer in groene staat te
verkeren of hersteld te worden. (dat betekent in ieder
geval gedurende najaar en winter grasmat ontzien). Te
treffen voorzieningen en herstel grasmat voor kosten
vergunninghouder.
Beeldengroep alleen in overleg van met de huurder (BIZRembrandtplein) te verplaatsen op kosten van de
vergunninghouder.

Specificaties bereikbaarheid

Nabij tram
Nabij parkeergarage Stadhuis en The Bank.
Goed bereikbaar.

Bijzonderheden

Specifieke veiligheidscriteria;
Afgesloten plein. Aandacht voor in en uitstroom bezoeker
en bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Aandacht voor verkeersveiligheid i.v.m. trambanen direct
aan het plein.
Ontzien grasmat of herstel van gras direct na het
evenement.
Kosten en verantwoordelijkheid verplaatsing
beeldengroep voor vergunninghouder en in overleg met
huurder.
Tot en met juli 2018 loopt de pilot Veilig en Gastvrij
Rembrandt- en Thorbeckeplein. Voor evenementen ook
overleg met de pilot opdat evenement overeenkomt met
de uitgangspunten van de pilot
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