Aan Dagelijks Bestuur stadsdeel Nieuw-West, afd vergunningen
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Amsterdam, 1 mei 2019
Geacht bestuur,
Namens Mokum Reclaimed schrijven we deze zienswijze naar aanleiding van de aanvraag
voor het verlenen van een evenementsvergunning voor “Vunzige Deuntjes”, op 20-07-2019
op het N1-terrein,
dossiernummer: Z/19/348206.
Mokum Reclaimed volgt het beleid van gemeente en stadsdelen kritisch bij het verlenen van
(evenements)vergunningen aan festivalorganisaties.
Wij onderzoeken of de gemeente en de stadsdelen zich houden aan de regels voor het
verlenen van evenementenvergunningen en aan de verschillende locatieprofielen en wij
komen op voor correct uitvoeren van het evenementenbeleid. Alle leden van Mokum
Reclaimed zijn inwoners van Amsterdam. Inwoners van Amsterdam zijn belanghebbenden
bij het correct uitvoeren van het door de gemeente vastgestelde evenementenbeleid en het
toepassen van de locatieprofielen.
Deze zienswijze heeft betrekking op het (eventueel) niet toepassen van de in het
evenementenbeleid vastgestelde termijnen voor een aanvraag van (grote) evenementen.
Het evenement “Vunzige Deuntjes” was oorspronkelijk gepland voor het
evenemententerrein in het Amsterdamse Bos. De gemeente Amstelveen heeft de
vergunningsaanvraag afgewezen.
Tot onze verbazing zien wij nu een vergunningsaanvraag in Amsterdam, stadsdeel Nieuw
West, voor het N1-terrein.
Ons inziens kan deze vergunning niet verleend worden om twee heldere redenen:
1.Het betreft hier een festival voor meer dan 2000 gasten (15.000 op het drukste moment).
Vergunning voor zo’n evenement had voor 30 november 2018 aangekondigd moeten
worden. Dat is niet gebeurd.
2. Zoals in vergunningsaanvraag ook al automatisch is aangevuld door het computersysteem
van het stadsdeel:
voor een groot evenement moet de vergunning tenminste 16 weken van te voren worden
aangevraagd. De aanvraag is van 24-04, het evenement vindt plaats op 20-07. Dit is een
periode van 12 weken.

Dit lijken ons twee duidelijke redenen waarom de aanvraag de prullenbak in kan en wij
verzoeken u dan ook de vergunningsaanvraag af te wijzen.
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