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Verslag: Lia de Lange / voorzitter: Goos van der Sijde

Aanwezig: zie presentielijst 

1. Welkom
Goos v.d. Sijde heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen van de bestuursleden Hansje Galesloot en Antoinette Rodewijk, van Tamara 
Borst (natuurwerkgroep) en van Inez en Hans van Onna.
Omdat er geen bestuursleden aftreden, zijn er geen verkiezingen voor bestuursleden. Volgend 
jaar stoppen in ieder geval Goos v.d. Sijde en Lia de Lange als bestuursleden. Mochten er mensen 
zijn die belangstelling hebben om in het bestuur zitting te nemen, dan graag contact opnemen 
met het bestuur.

3. Verslag algemene ledenvergadering van 17 april 2018
Het verslag wordt met algemene stemmen aangenomen.

4. Jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 en verslag van de kascommissie
Er is een inhoudelijk en een financieel jaarverslag.

Inhoudelijk jaarverslag:
Naar aanleiding van het inhoudelijke jaarverslag licht Goos toe:
- In verband met de AVG- wet hebben we een nieuwe privacyverklaring, hij staat op de website. 
Dank aan Cor van Holk voor het opstellen van deze verklaring. 

In het kader van het evenementenbeleid van de gemeente, heeft Goos ingesproken bij de 
raadscommissie. Hoewel Appelsap nog steeds in het Flevopark mag plaats vinden, hebben we wel
resultaat geboekt:
> Het grote evenement (Appelsap) mag definitief niet in het broedseizoen;
> Er mogen maximaal 15.000 bezoekers, in plaats van de 20.000 die Appelsap wilde en die men 
voornemens was. Dat is gelukt via een motie van de gemeenteraad;
> De noord –zuid doorgang door het park moet ten alle tijde open blijven, dus ook op de dag van 
het festival zelf.  Vorig jaar is het park wel tijdens 2 dagen van noord naar zuid afgesloten 
geweest, tegen het beleid in.

Gevraagd wordt of wordt bijgehouden hoeveel schade Appelsap geeft. Goos antwoordt dat er 
wel naar wordt gekeken. Er is, mede door de droge zomers, minder zichtbare schade. Het is ook 
moeilijk hard te maken of iets door Appelsap komt. Wel wordt er over boomwortels gereden. De 
gemeente monitort in verschillende parken de gevolgen van festivals voor de bodems van 
parken. De bodem van het Flevopark is specifiek, omdat er een paar jaar geleden een 
drainagesysteem is aangelegd. Daardoor is de bodem voedselarm geworden. Maar het grote 
velde gaat er wel beter uit zien: er staan madeliefjes en er zijn foeragerende vogels  gezien 
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Een belangrijke activiteit is de Natuurwerkgroep die vanaf februari 2018 van start ging. In het 
jaarverslag is een uitgebreid verslag van de activiteiten opgenomen. Als je wilt meedoen: mailtje 
sturen naar flevoparkvriend@gmail.com. Jikke voegt daar aan toe: de vlinderstand in het park 
wordt nu gemonitord (geteld) door vrijwilligers.

De vergadering geeft complimenten voor het heldere verslag.

Financieel jaarverslag
Naar aanleiding van het financieel jaarverslag wordt gevraagd, of de mail over de contributie 
apart kan, omdat veel mensen het anders niet (goed) lezen. Antwoord: gaan we doen.
De kascommissie (Jikke en Gabriele) geeft aan dat de cijfers en de toelichting daarop helder zijn. 
Complimenten aan de penningmeester Cor van Holk. 
Jikke en Gabriele willen beiden graag stoppen als kascommissie. Lisa van Ginneken en Vera 
Bakker melden zich als opvolgers.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden met algemene stemmen aangenomen.

5. Begroting 2019
De penningmeester, Cor van Holk, licht de begroting voor 2019 toe: 
Als mensen meer betalen dan het minimale contributiebedrag, boeken we die extra euro’s als 
gift, zodat het geen vast onderdeel van de inkomsten wordt.
De subsidie van het Noord Hollands Landschap voor de activiteiten van de Natuurwerkgroep was 
eenmalig. We zouden kunnen kijken of we een vaste subsidie van het stadsdeel kunnen krijgen, 
bijvoorbeeld 500 – 750 euro. Rens wil wel meehelpen met de aanvraag. Hansje is bezig met een 
plan ervoor. We moeten dan wel nadenken over wat we willen; bijvoorbeeld 
informatievoorziening (het Sarphatipark heeft een infobord).

De begroting voor 2019 wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. Activiteiten VVF
a. Voortgang uitvoering ambitiedocument Flevopark

Goos licht toe: tot begin 2019 is er veel overleg geweest met de gemeente. Met de 
hoofdlijnen, met name het voornemen voor een beheerplan, zijn we het eens. De 
ecoloog van de gemeente, Els Corporaal, werkt aan het beheerplan. Voor alle parken van
Amsterdam geldt dezelfde methodiek van een beheerplan. Goos heeft vragen gesteld 
over de bomenkapkaart, waar Frankendael veelvuldig en het Flevopark nauwelijks op 
voorkwam. Volgens de ‘bomenman’ Marc Oerlemans gaat het waarschijnlijk in 2 
tranches, wellicht valt het Flevopark in de andere.
Het ambitiedocument voor het Flevopark is wel door de bestuurscommissie van Oost 
vastgesteld, maar is nu on hold, omdat er nog geen geld voor is.
Er komen wel nieuwe sportapparaten, waar en hoe is nog niet bekend, maar we kunnen 
er wel over mee praten. 
Opgemerkt wordt dat de trimtoestellen met boomstammen zonder overleg of reden zijn 
weggehaald. Wie beslist daar eigenlijk over? 
Op 5 juni is de schouw van VVF met het stadsdeel, dan kan dat gevraagd worden. Over 
de opzet van de schouw is goed overleg met de gemeente (Jos Blijleven en Ed).
Gevraagd wordt hoe onze lijnen zijn met de politiek. Er zijn wel contacten met het 
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Flevoparkbad. De suggestie wordt gedaan om de voortgang van het ambitiedocument via
de bestuurscommissieleden aan te kaarten. Het bestuur denkt er over nog een keer met 
de projectleider voor het ambitiedocument, Karoline Legel, te gaan praten. Dan kan gelijk
de evaluatie van de Dag van het Park besproken worden.

b. Hoorzitting bezwaren Appelsap en plaatsing beeld Parra in Flevopark
Op dinsdag 23 oktober 2018 vond de hoorzitting plaats over onze bezwaren tegen 
festival Appelsap en de procedure rond de plaatsing van het zwarte kunststof beeld van 
Parra dat op initiatief van Appelsap daar tijdelijk is geplaatst. Het bestuur en enkele 
leden waren aanwezig om toelichting te geven op de bezwaren. De bezwaren tegen de 
evenementenvergunning en omgevingsvergunning zijn inmiddels helaas ongegrond 
verklaard. T.a.v. het beeld brachten wij naar voren dat ons inziens het stadsdeel een 
kwalijke rol in dit geheel speelt bij de gevolgde procedure. In het Ambitiedocument is 
opgenomen dat er een kunstbeleid voor het park moet worden ontwikkeld. Met het 
toestaan van de plaatsing van deze sculptuur wordt een voldongen feit gecreëerd zonder
dat daarover discussie met belanghebbenden zoals de Vrienden van het Flevopark, heeft 
plaatsgevonden. Een brief aan wethouder cultuur Meliani over deze gang van zaken 
leverde helaas geen resultaat op. Inmiddels (februari 2019) is de tijdelijke 
omgevingsvergunning met de duur van 5 jaar voor het beeld verleend. 

c. Dag van het Park in het Flevopark: 26 mei
Er hebben 15 à 20 mensen per rondleiding (4 rondleidingen) meegedaan. Ook waren er 
veel kinderen bij de slootjesexcursie. Het aangekondigde calastenics-sporttoestel(om te 
peilen of daar behoefte aan is), is niet gezien.
Rens vraagt wat de meerwaarde is geweest van de organisatie door de gemeente. 
Antwoord: de gemeente heeft de organisatie gedaan en de kraampjes neergezet. De 
meerwaarde waren de contacten en dat het ons minder tijd heeft gekost. Rens vond de 
publiciteit vanuit de gemeente slecht. Anderen vonden het wel prettig dat de kraampjes 
geregeld waren en dat er verschillende activiteiten en informatie was in en rond het 
park. 

d. Natuurwerkgroep
Hansje kan vanavond niet aanwezig zijn. Er zijn veel plannen: nestkasten schoonmaken,  
vruchtbomen planten, infoborden, klein insectenhotel bij bloemenstroken, monitoring 
vlinders (iedere week een route van ruim 1 km), wellicht een ijsvogelwand en een 
nieuwe ooievaarspaal (de huidige voldoet niet, nieuwe bijvoorbeeld op 
zwembadterrein). Er is nog twijfel over een bloemenstrook bij de zwemplek. 
Door Ben Daemen van de Sovon worden vogels geteld.

e. Ontwikkelingen Flevopark (HOV-verbinding, Flevoparkbad) 
Een belangrijke ontwikkeling die veel gevolgen voor het Flevopark kan hebben, is het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer naar IJburg. Het Flevopark is een van de mogelijke 
locaties voor een tramremise.  Het bestuur is door de omgevingsmanager van het project
bijgepraat. Uit onderzoek is gebleken, dat een tramverbinding vanaf IJburg naar Oost 
weinig vervoerswaarde (= weinig reizigers) heeft, omdat het overgrote deel van de 
openbaar vervoerpassagiers vanaf IJburg naar het Centraal Station wil. Dit was ook voor 
de projectgroep een verrassing, daarom ligt het onderzoek naar een locatie voor een 
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tramremise nu een tijdje stil (naschrift: inmiddels is de duidelijk dat de gemeente 
definitief afziet van de locatie Flevopark voor deze tramremise – zie brief van de 
gemeente als bijlage bij dit verslag).
Daarnaast zijn er plannen voor een (gedeeltelijke) overdekking van het Flevoparkbad in 
combinatie met meer (binnen)sport. De Partij voor de Dieren heeft daar vragen over 
gesteld. Lisa stuurt het bestuur de beantwoording van die vragen. Zij biedt ook aan om 
mee te denken over lobbyen bij dit soort grote onderwerpen.

f. Terugkoppeling opruimdag 23 maart
Gina vertelt: we hebben gemiddeld twee maal per jaar een opruimactie in het park, dit 
jaar in maart en in oktober. De bekendmaking gaat via Facebook en vaste deelnemers 
krijgen een bericht per mail. Er is altijd voldoende animo om mee te helpen het park 
schoon te houden. 
  

7. Rondvraag
Rens: complimenten voor de nieuwe folder.
Rens heeft binnenkort een interview met Ivar Manuel.

Goos sluit de vergadering. In het tweede deel na de pauze is er een presentatie over stadsvogels 
door Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming.
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