
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

1 Introductie  
 

Er zijn 13 gasten.  
 

Omwonenden  
1. bewoonster Osdorperweg en is aanwezig om mee te praten als de woon- en 

leefomgeving te veel wordt vercommercialiseerd.  

2. bewoonster Halfweg en voorzitter GEEN N1 en achterban (bewoners Nieuw-
West) 

3. bewoner Osdorperweg en vicevoorzitter Dorpsraad Sloten en Oud Osdorp.    
4. bewoner Osdorperweg, initiatiefnemer Klankbordgroep Oud Osdorp.  
5. bewoner Buurt 10 (Eendracht), hij vertegenwoordigt geen achterban, hij denkt 

nu te kunnen participeren.  
6. bewoner Òsdorp en gebruiker van het gebied.  

 

Ondernemers en bestuur ondernemersvereniging Tuinen van West  
7. ondernemer, ondernemer van UP events  
8. ondernemer, organisator van festivals 
9. locatiemanager, wordt ingehuurd door de ondernemersvereniging als 

locatiemanager voor evenemententerrein de Polderheuvel. Hij vervangt 

vanavond ook de voorzitter ondernemersvereniging Tuinen van West omdat zij er 
niet bij kan zijn.  

10. secretaris ondernemersvereniging Tuinen van West en eigenaar van Fruittuin van 
West. Runt samen met zijn partner de Fruittuin. Verder vertegenwoordigen zij de 
ondernemersvereniging. Daarnaast wonen zij er ook, zij hebben dus een dubbele 
pet op; ondernemer en bewoner.  
 

Afvaardiging Gemeente Amsterdam  
11. gebiedsmakelaar stadsdeel Nieuw-West 

12. evenementencoördinator voor grote en middelgrote evenementen stadsdeel 
Nieuw-West 

13. Hoofd Stedelijk Evenementen Bureau (SEB). Het bureau is verantwoordelijk voor 
het beleid, de heel grote evenementen in Amsterdam en beheert het 
evenementenfonds.  

   
 Verslag kick-off bijeenkomst dialoogtafel de Polderheuvel, 

Tuinen van West 

  Aan Deelnemers dialoogtafel  
   
 Van Evenementencoördinator Stadsdeel Nieuw-West 
 Datum 25 oktober 2021 
 Pagina 1 van 5 
   
 Bijeenkomst 2 september 2021 

Fruittuin van West, Amsterdam 
 

 Aanwezig Omwonenden, ondernemers, bestuur ondernemersvereniging Tuinen van West, 
ambtenaren stadsdeel Nieuw-West, stedelijk evenementenbureau 

   
 Onderwerp Dialoogtafel de Polderheuvel – 1e bijeenkomst 
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 Overigen  
14. Onafhankelijk gespreksleider van deze bijeenkomst.  
15. Onafhankelijk notulist van deze bijeenkomst  

 
Wie zijn niet aanwezig/vergeten?   
 Bewoner: er is niemand aanwezig namens de tuinhuisjes in het gebied.  

 

Reactie locatiemanager de Polderheuvel: voorzitter van Ondernemersvereniging 

Tuinen van West heeft een volkstuin in Tuinen van West maar helaas is zij vanavond 
afwezig. 
 
Bewoner: Dat is niet mogelijk omdat zij een dubbele pet op heeft.   

 

 
 Bewoner: verder hebben de mensen van Het Nieuwe Bijenpark zich aangemeld maar 

zitten deze avond niet aan tafel en zij voelen zich niet vertegenwoordigd door de 
ondernemersvereniging.  
 

 Bewoner: er is niemand aanwezig van het kunstenaarscollectief Het Rijk van de 
Keizer.  

 
 Bewoner: de bewoners van Halfweg Noord zouden ook uitgenodigd moeten worden, 

zij wonen aan dit gebied maar staan iets verder weg van alles waardoor zij makkelijk 

worden vergeten.   
 

 Ondernemersvereniging: En er is niemand aanwezig die namens de bewoners een 
kaartje hebben ontvangen van het Chin Chin Festival en daar aanwezig zijn geweest. 

Het is goed als zij ook een bijdrage kunnen leveren vanuit hun ervaringen. 
 

 
 Bewoner: eigenaar van een tuin op het Nieuwe Bijenpark heeft aangemeld maar is 

niet uitgenodigd  
 

 Evenementen coördinator: niemand is actief uitgenodigd op persoonlijke titel of 
namens een organisatie of achterban. Er is een algemene oproep geweest dat men 
zich kon aanmelden voor deze kick-off bijeenkomst en op basis van deze aanmelding 
zijn mensen uitgenodigd. Mocht je nog iemand weten die graag wil deelnemen, dan 

graag doorgeven via dialoogtafeltvw@amsterdam.nl 
 

 
Verwachtingen van dialoogtafel 

 Hopelijk gaan we niet het beleid van de gemeente inkleuren maar wordt het iets 
nieuws, 

 Een fijne ruimte voor elkaar creëren, 
 Een passende bestemming voor het gebied en alles is mogelijk, 
 Een passende bestemming voor het gebied maar niet alles is mogelijk,  
 Zorgen dat iedereen zich kan vinden in het gebied,  
 Het gebruik zo inrichten dat het voldoet aan aanbod en verwachtingen, 

 Constructief, gehoord voelen, concreet en vernieuwend in zijn vorm als 
programmering 

 Harmonie tussen wonen in de buurt en de festivals en objectieve evaluatie; 

successen vieren en ook zaken verbeteren, 
 Een Amsterdamse aangelegenheid, rauw en trots 
 Een erkenning van wat we ooit hebben afgesproken en niet zijn nagekomen, 
 Samenwerken, 

mailto:dialoogtafeltvw@amsterdam.nl
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 Ziet graag andere bestemming zoals een wandelgebied en minder asfalt, en gehoord 

worden, zaken serieus behandelen, 
 Een balans tussen kansen en wensen vinden.  
 

 

2 Dialoogtafel: waarom, doel en uitgangspunten  
 

Waarom een dialoogtafel?  
In de loop van de tijd is steeds duidelijker geworden dat overlast een steeds groter 

vraagstuk aan het worden is in relatie tot de bezoekerseconomie bij evenementen. 5 jaar 
geleden heeft hoofd van het stedelijk evenementenbureau bij zijn aanstelling bij SEB 

meteen een geluidsbeleid laten opstellen dat twee jaar in uitvoering is geweest maar 
door corona ligt dat nu ook al bijna twee jaar stil. 
 
Eind 2020 heeft de Raad besloten om 5 locaties in Amsterdam anders te gaan 
aanpakken. Om daar te komen moet er een constructieve dialoog worden gevoerd met 
alle betrokkenen per locatie. Deze 1e dialoogsessie is er één in een reeks tot eind 2022 
(de overige sessies moeten nog worden ingepland/vastgesteld) waarin de verwachting is 

dat er uiteindelijk een advies ligt op basis waarvan de gemeenteraad in 2023 zou kunnen 
besluiten om het locatieprofiel van Tuinen van West eventueel aan te passen/aan te 
vullen. De Raad zal zich ondertussen gaan buigen over het aantal grote muziekfestivals 
in Amsterdam.   
 

Het huidige locatieprofiel is eind 2020 vastgesteld voor de jaren 2021 en 2022. De 
dialoogsessies die we nu willen gaan voeren hebben betrekking op een locatieprofiel voor 

2023 en verder waarbij het niet wordt vastgesteld voor 2 jaar maar langer.  
 

Hoofd stedelijk evenementenbureau is specifiek benieuwd welke programmering op deze 
locatie wordt gemist, welke activiteiten van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn en 
waar betrokkenen blij van worden en binding hebben met de buurt.   

 

Het is niet de bedoeling om te spreken over de toekomst van de Polderheuvel maar over 
evenementen in Tuinen van West. Een aantal aanwezigen lijken hierop af te haken 
omdat zij juist over een toekomstbestendig plan van Polderheuvel willen praten. 

 
 
Reacties en op- en of aanmerkingen van aanwezigen  
 Eén aanwezige heeft 13 augustus een mail gestuurd naar de gemeente Amsterdam 

met de vraag of er een agenda kon worden gemaild en een deelnemerslijst. Daar is 
helaas geen reactie op gekomen.  

 Het komt voor dat gemeente aan zijn participatieverplichting voldoet maar toch geen 
gehoor geeft aan hetgeen wordt ingebracht tijdens het participatietraject. Dat wekt 
geen vertrouwen.  

 Je kunt ook een brainsstormsessie doen, waar geen notulen van worden gemaakt 
waardoor iedereen zich makkelijker uitspreekt. Men sprak niet vanuit een functie, 

achterban of rol maar men zocht in gezamenlijkheid naar oplossingen. Dat werkte 
goed. Wellicht is dat ook een constructie voor hier.  

 Wat is de status van de afspraken die hier op Stadsdeelniveau worden gemaakt? 
Want als de centrale stad daar niets mee doet, dan hebben de dialoogsessies geen 
waarde/zin.  

 Als je wilt dat mensen meedenken en participeren, dan moet je straks wel iets met 
het advies doen.  

 De ondernemersvereniging zou meer kunnen doen om voor deze locatie geschikte 
evenementen te organiseren. Die zijn er namelijk wel maar worden niet 
georganiseerd op deze plek. 

 Er is een MobiliteitsManagementPlan opgesteld, maar betrokkenen zijn daar 
onvoldoende in gekend.  



 
Gemeente Amsterdam Datum 2 oktober 2021 

Pagina 4 van 5 

 Er is door GEEN N1 in november 2019 een Manifest gepresenteerd met daarin geluid, 

maar helaas is daar niets mee gedaan.  
 Geen evenement is geen optie omdat ondernemers ook de mogelijkheid moeten 

kunnen hebben om geld te verdienen. Het is dus de bedoeling om in gezamenlijkheid 
tot een constructie te komen die voor alle betrokkenen acceptabel is.  

 Dit is een gebied met tuinhuizen waar mensen rust zoeken, daar kun je geen grote 
evenementen organiseren met veel overlast.  

 

Op basis van bovenstaande op- en aanmerkingen zijn de volgende 

kaders/randvoorwaarden en afspraken gemaakt voor het voeren van de dialoogsessies.  
 
Kaders/randvoorwaarden 
 De rol van deze groep is om een inhoudelijk overleg te voeren. De bestuurlijke 

afweging wordt in het college en daarna in de gemeenteraad gemaakt.   

 De status van de dialoogsessies is advisering.  
 Zorg dat je straks een eenduidig advies neerlegt zodat er geen ruimte is voor de 

gemeenteraad om te shoppen in het advies.  
 De vervolgsessies van deze kick-off dialoog moeten wel binnen beleidscyclus van de 

gemeente passen zodat tijdig het advies aan het college en de raad kan worden 
aangeboden.  
 

Afspraken  
 Afspraak is afspraak.  
 Goed luisteren naar elkaar, waar gaat het over en hoe kunnen we zaken oplossen en 

afspraken maken. 
 Neem mensen serieus, dan voelen ze zich gehoord.   
 Als een voorstel niet wordt gehonoreerd dan moet dat worden uitgelegd waarom.  
 Zorg dat we voorkomen dat we met elkaar verzanden in regeltjes en elkaar vliegen 

afvangen. Laten we zorgen voor een open dialoog in alle vrijheid en op een prettige 
manier. 

 
Is er een basis om door te gaan met de dialoogsessies? 
Op één aanwezige na, die twijfelt, zegt iedereen “ja” met de volgende op- en 
aanmerkingen;  

 
- er is behoefte aan vertier en vermaak, maar men wil wel een open gesprek over de 

aard van de evenementen en de overlast die dat veroorzaakt,  
- er komen vast wel mogelijkheden als mensen in gesprek zijn,  

- het is nuttig,  
- niet meepraten is namelijk ook niet goed,  
- is sceptisch door ervaringen uit het verleden en is teleurgesteld omdat de invulling 

van Polderheuvel al op een hoger plan ligt,  
- laten we voor alle betrokkenen een middenweg proberen te vinden,  
- heeft veel ervaring met het organiseren van evenementen en wil zijn kennis en 

ervaring inbrengen.  

Degene die twijfelt geeft aan dat er ooit afspraken zijn gemaakt die niet zijn nagekomen. 
Hij voelt zich niet gehoord en twijfelt of er uit gaat komen wat hij wil (en vele anderen 
met hem) en wat hij denkt dat gerechtigheid is en recht doet aan de locatie. Hij gaat zich 
beraden.  
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3 Opzet en vorm dialoogtafel  
 

Frequentie van de bijeenkomsten en agendapunten 
Vanwege tijdsgebrek is afgesproken dat de aanwezigen bij de evenementen coördinator 
een voorstel kunnen indienen over de frequentie/het aantal van deze dialoogsessie tot 
eind 2022 en agendapunten voor de volgende bijeenkomst. Het opstellen van de agenda 
gebeurt in samenspraak met de aanwezigen.  

 

Mogelijke onderwerpen/agendapunten volgende dialoogsessie 

 Frequentie sessies tot eind 2022 

 Erkenning gemaakte afspraken in het verleden zoals kleinschalig en intiem met 

akoestische muziek  

 Overlast 

o Verkeer 

o Geluid /verlaging decibellen 

o Afval  

 Muzieksoort 

 Definitie/kaders van dit gebied vaststellen en dan invullen 

 Type evenementen zonder overlast 

 Duurzame Programmering 

 Randvoorwaarden evenement 

 Schaalverkleining 

 Verschillende soorten muziek door elkaar 

 Kun je een evenement organiseren met 10-duizend mensen zonder geluidsoverlast? 

Of is dan de grote hoeveelheid mensen een probleem? 

 Landelijke component  

 Hoeveelheid evenementen 

 Evenementen specifiek in het weekend en de zomermaanden 

 Meerdaagse evenementen  

 Welke dagen zijn het meest geschikt voor evenementen? 

 Grote evenementen  

 Hoeveelheid bezoekers per evenement/ook afhankelijk van het type evenement 

 Mobiliteitsplan  

 Aan- en afwezigheid handhavers en politie tijdens evenementen 

 Opstellen locatieprofiel Polderheuvel 

 76 dagen niet recreëren vanwege 4/5 evenement  

 Rol ondernemersvereniging  

 
 

4 Rondvraag en afsluiting  
 
- Er wordt een verslag gemaakt en dit wordt met alle deelnemers en belangstellenden 

gedeeld.   
- Het onderwerp demonstratie kan niet in dit traject worden besproken.  

 


