
Stem tegen festivalterrein
 in jouw achtertuin!
Stem tégen festivallawaai

AMSTERDAM WIL DANCE-EVENEMENTEN MEER RUIMTE 
GEVEN IN ONZE WOONOMGEVING

Geen dance-evenementen op de Polderheuvel!

De dance-evenementen van de afgelopen jaren op de Polderheuvel 
in Tuinen van West waren in strijd met het evenementenbeleid. 
Na bezwaren van omwonenden heeft de burgemeester moeten 
erkennen dat de vergunningen onrechtmatig waren. Helaas hadden 
de dance-evenementen toen al wel plaatsgevonden. Nu is Amster-
dam van plan om omwonenden buiten spel te zetten door het 
bestaande beleid aan te passen en dance-evenementen op de 
Polderheuvel formeel toe te staan. Hiermee staat de deur wagenwijd 
open voor festivallawaai in jouw achtertuin.

De belofte van het stadsbestuur om de Polderheuvel niet te gebrui- 
ken voor dance-evenementen wordt dus met de nieuwe plannen 
van tafel geveegd. Omwonenden werden bij het opstellen van dit 
nieuwe beleid niet meer betrokken. Er is een tekort aan locaties voor 
dance-evenementen maar ze moeten van het stadsbestuur deson-
danks plaatsvinden. Ten koste van ons.



Laat Amsterdam weten
  dat jij tégen bent!

‘Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn 
voor haar inwoners.’ Dit staat op rijksoverheid.nl maar Amsterdam 
luistert niet naar ons en wil vooral dance-evenementen mogelijk ma-
ken. Wat ons nu alleen nog maar rest is de mogelijkheid tot inspraak 
voordat het definitieve besluit door het college wordt genomen. 
Dus laat van je horen als jij het er ook niet mee eens bent!

          Geen dancemuziek in Ruigoord na 23:00 uur!
Amsterdam wil in het beleid vastleggen dat dance-evenementen 
in Ruigoord na 23:00 uur door mogen gaan. En dit is nota bene in 
strijd met de regels van datzelfde beleid. Het geluid wordt na 23:00 
uur weliswaar iets zachter maar dat is niet genoeg. Wij weten dat 
de nachtelijke bassen ons desondanks uit de slaap kunnen houden. 
Een nacht- programma oké, maar dan wel zonder dancemuziek.

Amsterdam geeft toe dat de festivals in Ruigoord voor geluids-
overlast kunnen zorgen. Desondanks wil het stadsbestuur dance- 
evenementen ‘s nachts in Ruigoord toestaan. Omwonenden zijn de 
dupe.

Je kunt nog tot 10 september je zienswijze indienen! 

Stuur deze aan: Gemeente Amsterdam t.a.v Stedelijk Evenementen-
bureau, Postbus 202, 1000AE Amsterdam. 
Of mail je zienswijze aan: inspraak.evenementen@amsterdam.nl 
Het meest eenvoudige briefje waarin je aangeeft tegen te zijn, helpt al. 
Vermeld ook je adres! En wil je meer weten: 
Kijk op geenN1.nl en download de voorbeeld-zienswijze tegen de 
plannen betreffende de Polderheuvel en/of Ruigoord


