Locatieprofiel – evenemententerrein de Polderheuvel – Tuinen van West (23-08-2020)
De inspraakprocedure voor het locatieprofiel van de Polderheuvel in Tuinen van West heeft geleid
tot diverse reacties (artikel, flyer en meningen op sociale media). Daarbij wordt de waarheid soms
geweld aangedaan. Achtergronden en nuance komen veelal onvoldoende aan de orde.
Evenemententerrein
De Polderheuvel werd ten behoeve van het houden van diverse evenementen aangelegd door de
gemeente als deel van de ontwikkeling van Tuinen van West. Bij het opstellen van het
locatieprofiel van 2018 werd gesuggereerd dat dat exploitatie van het terrein kostendekkend zou
kunnen zijn door de verhuur aan organisatoren van jaarmarkten en culturele evenementen. Dit
bleek echter niet het geval en daarnaast kon de vermelding van (50%) ‘geen dance’ niet goed
gehandhaafd worden.
Ondernemersvereniging
Sinds 2016 maakt de exploitatie (en binnenkort ook het beheer) van de Polderheuvel deel uit van
de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente (Nieuw-West) heeft gesloten met
Ondernemersvereniging Tuinen van West. De daarmee gegenereerde inkomsten worden door ons
aangewend ten behoeve van meer bekendheid van dit groene gebied met stadslandbouw, natuur
en recreatie: de maandelijkse Tour de Boer, het jaarlijkse Tuinen van West Fest voor de buurt en
projecten in het kader van de Circulaire ProefTuin van West. Over deze activiteiten is meer te
lezen op de website Tuinen van West (link).
Visie en maatregelen
Ondernemersvereniging Tuinen van West streeft ernaar om de overlast voor lokale ondernemers,
omwonenden en volkstuinders zo veel mogelijk te beperken. Op een speciale website wordt
informatie over de geprogrammeerde evenementen vermeld (inclusief de bijbehorende
bewonersbrieven) en ook zullen diverse documenten daarop worden gepubliceerd. Een algemeen
mobiliteitsplan (Mobiliteits Management Plan – nu nog in concept) moet overlast van verkeer en
festivalgangers sterk beperken. Ook hebben wij een vaste partij verantwoordelijk gemaakt voor
het opstellen van alle geluidsplannen en alle metingen van festivalgeluid. Verder wordt er gewerkt
aan een gezamenlijk natuuronderzoek met monitoring tijdens evenementen en nagedacht over
innovatieve maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Onze visie is te vinden op onze website
(link) en de website van de Polderheuvel (link).
Programmering
De afgelopen jaren zijn er steeds maximaal vier grote festivals georganiseerd op de Polderheuvel:
een in 2017, drie in 2018 en vier in 2019. De druk vanuit de organisatoren is groot om dit aantal
uit te breiden, maar ons evenemententeam acht het niet wenselijk om in het zomerseizoen meer
dan drie of vier grote festivals plaats te laten vinden. Inmiddels neemt gelukkig de belangstelling
voor de Polderheuvel toe bij organisatoren van meer culturele evenementen zoals Gay Pride
(deelprogramma) en Grachtenfestival.
Locatieprofiel
In het ter inspraak liggende locatieprofiel is het aantal grote evenementen (vijf) niet gewijzigd,
maar het maximaal aantal bezoekers is verlaagd van 20.000 naar 15.000. Het aantal toegestane
dagen met een geluidsbelasting tussen 75 en 85 dB(C) is verlaagd van zes naar vijf. Voor kleine en
middelgrote festivals is een dergelijke geluidsbelasting niet meer toegestaan. Er is wel meer ruimte
voor middelgrote, meer culturele, evenementen. De aanduiding ‘geen dance’ is komen te
vervallen, omdat handhaving daarvan niet goed mogelijk is. Zou ‘rap’ dan wel zijn toegestaan?

Locatieprofiel 2018 (link)

Locatieprofiel 2021 (link) – ter inspraak

Mocht deze tekst aanleiding geven tot vragen, dan kunt u overwegen om een mail te sturen aan
tuinenvanwest@outlook.com. Hopelijk zal de inspraakprocedure leiden tot een goede afweging van
belangen, zoals de ondernemersvereniging zelf ook nastreeft.
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