’Rommelig besluit
over dance-events’
Aantal evenementen lager voorgeschoteld

door Richard
van de Crommert

AMSTERDAM - Het Amsterdamse college van B en W heeft het aantal
evenementen dat in de stad georganiseerd wordt, op papier lager
voorgesteld dan in de werkelĳkheid. Dat blĳkt uit een WOB-verzoek
van omwonenden van de evenemententerreinen N1 en Polderheuvel.
Op de vele dance-evenementen in de hoofdstad is vanuit groepen bewoners veel
kritiek gekomen. Toen de burgemeester in maart 2020 aantallen ging noemen
die veel lager waren dan de omwonenden zelf bĳ elkaar hadden geturfd, brak er
iets bĳ de bewonersgroepen.
De burgemeester had het over een afname van het aantal evenementen met 35
procent en sprak daarbĳ over een „exponentiële afname” voor danceevenementen. „De stad kent van oudsher een groot aantal dance-events”, aldus
de burgemeester. „Ik ben mĳ bewust van de druk die er op de stad ligt.”
„Die daling waar de burgemeester het over heeft, zou te maken hebben met de
schaarste aan geschikte locaties”, zegt Frances de Waal die vlakbĳ terrein N1
woont. „Daarom moesten Polderheuvel en N1 in 2021 wederom en tegen de wil
van omwonenden ingezet worden voor dance-evenementen. Reden voor ons om
het werkelĳke aantal te onderzoeken. Dat was een hele uitzoekerĳ. Op de lĳst
van het Stedelĳk Evenementenbureau bleken gewoon evenementen te
ontbreken. Er was helemaal geen sprake van een exponentiële daling, er was
zelfs geen sprake van een kleine daling.”

Je zou volgens De Waal kunnen zeggen dat er deels sprake was van
miscommunicatie. „Tĳdgebrek wellicht. Wat ons betreft is dat verwĳtbaar,
omdat wĳ al in maart 2020 de raad erop hebben gewezen dat de gehanteerde
aantallen onjuist waren. En hiermee is niets gedaan. Terwĳl het gaat om de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving van burgers, waar de burgemeester
verantwoordelĳkheid voor is.”
Bezwaren van raadsleden die het opnamen voor de omwonenden werden door
de burgemeester weggewuifd. „Het ziet ernaar uit dat de rest van de raad de
aantallen van de burgemeester voor lief heeft genomen, zegt De Waal. „Wĳ
telden in totaal 37 dance-evenementen. Het komt erop neer dat de
gemeenteraad op een rommelige basis en met onjuiste informatie besloten
heeft dat de dance-evenementen op N1 en de Polderheuvel gecontinueerd
moesten worden.”
Daarnaast toont volgens De Waal het WOB-besluit aan dat er voor veiligheid
geen oog is. Haar grootste zorg is dat er iets gebeurt op Westpoort en dat
bezoekers op het evenemententerrein dan geëvacueerd moeten worden.

