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Geacht college, 

 

Met interesse heeft de vereniging Amstelveldbuurt de aanvraag van St. Amsterdam Gay Pride 

(auteur dhr L. Spee) publicatieversie 3 mei 2016 van de Gaypride/Europride bestudeerd. De 

aanvraag spreekt van twee belangrijke LHBTI-evenementen als afsluiting van een half jaar 

Nederlands EU-voorzitterschap, waarmee Amsterdam “laat zien nog steeds voorloper te (willen) 

zijn in de strijd voor gelijke rechten en vrijheid voor iedereen, waar ook ter wereld.” De 

aanvraag getuigd van een grote ambitie, die daarmee ook een grote verantwoordelijkheid met 

zich meebrengt, namelijk een evenement dat twee weken zal duren, van 23 juli t/m 7 augustus 

2016. 

 

Wat in de aanvraag minder in het zicht is is dat het organiseren van een megalomaan feest op 

Amstelveld voor buurtbewoners en bezoekers een enorme belasting met zich meebrengt. Alle 

goede bedoelingen en toezeggingen ten spijt blijkt uit de ervaringen, dit met verwijzing naar de 

evaluatie 2015, dat overlast ontoelaatbare vormen aanneemt en dat omvang en duur, alsmede de 

aanzuigende werking van grote hoeveelheden mensen naar deze buurt, bij bewoners gevoelens 

van ergernis, frustratie en verslagenheid met zich meebrengt, vooral voor hen die aan huis 

gekluisterd zijn. Het komen en weer gaan van feestgangers en het geruis wat dit veroorzaakt, 

duurt nog ruim drie uur nadat de muziek is gestopt. Parkeren van fietsen, wildplassen, 
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vandalisme, en de activiteiten van andere horecagelegenheden - waarbij met name de overlast 

van café Bouwman onder de aandacht moet worden gebracht - zorgt ervoor dat bezoekers nog 

extra lang ‘blijven hangen’.  

 

In de aanvraag staat ook dat deze voor de botenparade dit jaar op punten wordt aangepast t.o.v. 

2015. Het laatste stuk van de route zal dit jaar via de Nieuwe Herengracht naar het Oosterdok 

lopen, “Dit vanwege de komst van de clipper de Stad Amsterdam wat geregeld wordt door onze 

partner... Hierdoor zijn er op alle fronten aanpassingen in sector Echo.” Deze zinsnede roept 

enige vragen op want is voor bewoners niet te begrijpen. Tevens wordt melding als een ten slotte 

“dit jaar veel aandacht besteed en energie gestoken in de relatie met de omwoners van de route.” 

Wat dit verder concreet betekent staat niet vermeld. En ook dat een reinigingsplan wordt 

opgesteld om tot een snelle reiniging van de binnenstad te kunnen komen; logisch lijkt ons .. als 

je een feestje geeft ruim je de boel ook op. Overigens hebben de plaskruizen vorig jaar tot zes 

dagen na het feest langs de Prinsengracht gestaan in een blakende zon.   

 

Opbouw- en afbouwwerkzaamheden (en een diesel-aggregaat dat onophoudelijk drie dagen 

loeit) staan niet in de aanvraag vermeld, terwijl deze een zeer grote bron van ergernis en overlast 

zijn. Daarbij is gebleken dat organisator(en) zich niet aan de zelf opgestelde tijden houdt, worden 

gemeentelijke diensten niet op de hoogte gesteld van bouwactiviteiten en wordt de handhaving 

aan bewoners en de politie overgelaten. Organisator is in geen velden of wegen te vinden. In de 

praktijk weet de ene hand niet wat de andere doet, wat duidt op een onvoldoende aan 

organisatietalent. De organisatie van een nog groter feest weer in handen geven van stichting 

AGP, en de door hen aangewezen organisatoren, is voor ons een weinig hoopvol vooruitzicht.  

 

Uit de aanvraag komen een aantal zaken naar voren: 

- Het Amstelveld is een erkende woonbuurt en behoort geen activiteit te moeten ondergaan 

die de draagkracht van de buurt te boven gaat. Het is Koningsdag in het kwadraat die 

door bewoners niet als feestelijk kan worden ervaren. 

- De voorgestelde eindtijd op 6 augustus 00.00 uur voor bartijd met als reden een 

geleidelijke leegloop te bewerkstelligen is onacceptabel en gaat alle perken te buiten. 

Bezoekers blijven daardoor nog langer hangen met alle overlast van dien. Dit is echt 

schandalig en respectloos! 

- Bewoners achten gezien de aard van het feest op Amstelveld andere locaties geschikter 

dan de woonbuurt die Amstelveld is. Vanwege het ‘dance’ karakter kan Amsterdam 

Noord met de opening van de nieuwe feesttoren in de gelegenheid worden gesteld de 

organisatie van dit evenement op zich te nemen, of de Amsterdam Arena waarbij de 

veiligheid van bezoekers door deur- en tascontrole kan worden gegarandeerd; dit is nu 

niet het geval. 

- De handhaving tijdens het evenement een grote zorg is, handhaving wordt nu deels 

overgelaten aan bewoners. 

- In de vergunning graag expliciet de sterkte van de muziek dB(C) opnemen, waarbij 

bastonen en spreekkoren worden geminimaliseerd. 

- Gezien de langzame leegloop van een feestterrein de muziek te beëindigen om 22.00 uur 

evenals de bar waarna bezoekers zich kunnen vervoegen in clubs. 

- De aanvraag is niet volledig, b.v. over de overlast tijdens de opbouw en afbouw en 

afspraken hierover 

- De aansprakelijk in deze aanvraag onduidelijk is, wie is wanneer waarvoor aansprakelijk 

daar moet duidelijkheid over komen. Gedurende de dagen dat er overlast is, wil de buurt 
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dat de gemeente actief toeziet op handhaving van de voorwaarden van de vergunning en 

bewoners een telefoonnummer verschaft om te allen tijde overdag en ’s avonds (ook in 

het weekend) misstanden te melden 

 

Positief 

Wat als uitermate positief wordt ervaren is het voorstel de nasleep van kleine(re) bootjes, vaak 

uitgerust met luide stereo-installatie en beschonken feestgangers, zal worden beperkt tot 20.00 

uur. Wij verzoeken u als vergunningverlener te willen zorgdragen dat Prinsengracht na 

Vijzelstraat tot aan Amstel wordt afgesloten na afloop van de botentocht. Ons voorstel is om dit 

bij warm weer te verlengen tot 21.00 uur.  

 

Het is spijtig dat we hebben moeten constateren dat de vergunningsaanvraag voor dit evenement 

van deze omvang niet eerder is opgemaakt, waardoor belanghebbenden en dus ook de 

Vereniging Amstelveldbuurt in de gelegenheid wordt gesteld zich een voldoende beeld te 

vormen op wat gaat gebeuren, dit conform de evenementennota 2008. Een vroege aanvraag geeft 

immers ruimte voor overleg en aanpassing en deze wordt nu beperkt.  

 

Al met al getuigd dit van weinig respect en inlevingsvermogen en wordt wat een ‘feest voor 

iedereen’ zou moeten zijn vooral ten koste van bewoners, en hun leefomgeving, gevierd.  

 

Wij verzoeken u bovengenoemde vergunning zoals deze nu voorligt niet te verlenen. Wij 

behouden ons het recht voor om in een later stadium nog nadere argumenten naar voren te 

brengen. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Vereniging Amstelveldbuurt, 

 

 

H. Ignatius 

  

 


