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Betreft: Bezwaarschrift Evenementenvergunning Appelsap Fresh Music Festival 2018, 11 augustus Flevopark  
 
Kenmerk EVE 180972818 / Z-18-41101  
 
Cc. Afdeling Vergunningen Stadsdeel Oost  
 
        Amsterdam, 5 augustus 2018  
 
Geachte burgemeester van Amsterdam,  
 
Hierbij dienen wij een bezwaar in tegen de verleende evenementenvergunning d.d. 20 juli 2018 voor het 
festival Appelsap in het Flevopark op zaterdag 11 augustus 2018.  
 
Wij hebben kennis genomen van uw beantwoording van onze zienswijze. Die beantwoording is onvolledig en 
gaat bewust of onbewust niet in op de wezenlijke punten die wij o.i. duidelijk naar voren hebben gebracht.  
 
Toch nog een aantal punten:  
– Veiligheid – de veiligheid is in het geding vanwege diverse smalle toegangen.  Specifiek gaat het om de 
entrees van het park zelf, de routes voor reguliere bezoekers, de bereikbaarheid van het park voor nood- en 
hulpdiensten. Wij zien daar risico’s in: 
 1-de tunnel  bij de hoofdingang (die met dranghekken in tweeën wordt gesplitst) en de Hekkepoort 
 waar 15.000 mensen doorheen moeten kunnen;  
 2-De breedte (=smalte) van de Valentijnkade, waardoor nood- en hulpdiensten elkaar niet kunnen 
 passeren. 
 
– Wat de bewonersbrieven betreft: ook dit jaar zijn die op verschillende plekken niet bezorgd.  
 
– Sculptuur – Een speciaal punt betreft de plaatsing van een sculptuur tijdens het festival. In een brief aan de 
wethouder Kunst en Cultuur, mevrouw T. Meliani (zie bijlage 2),  hebben we uiteengezet dat plaatsing van 
deze 3 meter hoge zwarte sculptuur absoluut niet volgens de geldende procedures plaats vindt. Daarnaast 
heeft bestuurder I.Manuel van Stadsdeel Oost ons in een overleg gemeld dat het beeld niet zal worden 
verwijderd na het festival. In het bezwaar Omgevingsvergunning gaan wij verder in op deze zaak.  
 
Voor andere punten, zoals flora en fauna, bodemonderzoek, openbaarheid etc,  verwijzen we u naar onze 
bezwaren tegen de Tijdelijke Omgevingsvergunning die inmiddels is verstrekt. Zie de bijlage 1.  
 
Hoogachtend, 
 
 
namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Flevopark,  
Goos van der Sijde, voorzitter Vereniging Vrienden van het Flevopark (06-52657088)  
 
bijlage 1: bezwaar tegen Tijdelijke Omgevingsvergunning inzake festival APPELSAP  
bijlage 2: kopie brief aan wethouder Kunst en Cultuur, mevrouw T. Meliani 


