
 

Geachte bewoner,  

 
Tuinen van West Fest – zondag 18 september van 12 tot 19 uur – Polderheuvel  

Enthousiaste reacties van het publiek, de deelnemende ondernemers en de gemeente (Nieuw-West) 
hebben ons er van overtuigd dit tot een jaarlijks evenement te maken. Helaas kon het Tuinen van West 

Fest in 2020 en 2021 door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. 

 
Iedereen is welkom 

Ondernemersvereniging Tuinen van West organiseert dit gratis evenement voor alle bewoners in de buurt 
en ook daarbuiten. Maar ook kunstenaars, artiesten en muzikanten worden uitgenodigd om kennis te 

maken met het gebied. Voor lokale ondernemers, beleidsmakers en organisaties biedt deze dag de 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.  
 

Deelnemende organisaties 
1. Ondernemersvereniging Tuinen van West werkt – in samenwerking met de gemeente – aan meer 

bekendheid van Tuinen van West als inspirerend en duurzaam natuur-, recreatie- en 
(stads)landbouwgebied met een regionale functie. De organisatie van het Tuinen van West Fest past 

uitstekend bij deze doelstelling. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit de verhuur 

van het evenemententerrein. 
2. The Beach zet artistieke processen en ontwerpbenaderingen in voor het maken van een sociale en 

duurzame stad. De artistieke visie van The Beach is het verbinden van de ambities, het denken en het 
doen van ontwerpers en kunstenaars met die van de gemeenschap, onderzoekers, beleidsmakers en 

organisaties. De kennis die de organisatie op haar eigen locatie opdoet, deelt de stichting met anderen.  

3. UP Events is als bedrijf gevestigd en gegroeid in Tuinen van West en verzorgt bedrijfsuitjes, 
vergaderarrangementen en sportivieve activiteiten op hun eigen terrein. Met oog voor mens en natuur 

organiseren zij al jaren succesvolle sport- en spelevenementen voor een breed publiek – vanuit heel 
Amsterdam. Door hun teambuilding activiteiten hebben zij een groot scala aan activiteiten die zij tijdens 

het evenement kunnen inzetten. 
4. Podium Mozaïek is een internationaal cultuurpodium in Amsterdam-West dat theater, muziek, dans, 

spoken word, verhalen, beeldende kunst, film en alle mogelijke combinaties daarvan programmeert. De 

organisatie zet in op de ontwikkeling van een artistiek en cultureel divers aanbod dat meerdere groepen 
in de samenleving aanspreekt.  

 
Gevarieerd programma en sfeervol evenemententerrein 

Tijdens het Tuinen van West Fest kunnen bezoekers het buitenleven ervaren: ontdekken, luisteren, 

proeven, ravotten, spelen en experimenteren. Op dit buurtfestival is er voor iedereen wat te beleven: 
poppenkast, circus, verhalen, workshops, markt, sport en spel, eten en drinken en gevarieerde muziek. 

 
Maatregelen 

De op- en afbouw vindt zo veel mogelijk plaats op de dag zelf. Er worden geen wegen afgesloten of 

hekken geplaatst. De bezoekers zullen zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar het evenementerrein 
komen. Omdat muziek een ondersgeschikte rol speelt, zal er van geluidsoverlast geen sprake zijn. Er  

wordt zo min mogelijk afval geproduceerd. Uiteraard wordt het evenemententerrein (evenals de directe 
omgeving) na afloop schoongemaakt. 

 

Melding van overlast  

Wij streven naar een kwalitatief, veilig en gezellig evenement. Mocht u onverhoopt toch overlast 

ondervinden, kunt u (tijdens het evenement) contact opnemen met de producent (Casper Oorthuys 06-

52046103). Ook kunt u een melding doen via het gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 

bereikbaar) of via de website www.amsterdam.nl (melding overlast openbare ruimte).  

Voor overige vragen kunt u ons bereiken via tuinenvanwest@outlook.com.   

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op het Tuinen van West Fest. 

 

 

https://tuinenvanwest.info/
https://www.thebeach.nu/
https://upevents.nl/
https://www.podiummozaiek.nl/
http://www.amsterdam.nl/
mailto:tuinenvanwest@outlook.com

