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Evenementen (maart 2017)

Wat zijn de uitgangspunten
voor het thema ‘Evenementen’
(en horeca)?
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Horeca en evenementen dragen bij
aan de openstelling van het terrein
voor publiek.

Wat is
bespreekbaar
en wat niet?

In het omgevingsplan wordt
gebiedsgericht gekeken
naar de aard en omvang
van de evenementen.

Wat is een ja?

Wat is een onderwerp
van gesprek?

Wat is een nee?

Eindtijden evenementen
vastleggen.

Welke hinder wordt (nu nog)
ervaren?

Geen evenementen.

Aantal en omvang
evenementen vastleggen.

Jaarlijkse evaluatie
evenementen geluids- en
gebruiksoverlast. Vraag: wat
moeten we monitoren?

Het Hembrugterrein inrichten
als autovrij gebied.

Informeren bewoners en bedrijven (niet via omgevingsplan).
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De huidige regeling met betrekking tot evenementen (APV) sluit
niet aan op de specifieke situatie van het Hembrugterrein.
Om een goede fysieke leefomgeving voor de ontwikkeling
van het Hembrugterrein te bevorderen, wordt een gebiedsgerichte
regeling voor dit terrein uitgewerkt.
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Bestaande bomen zoveel
mogelijk behouden, bos in
stand houden.
Kruisbestuiving tussen ondernemers en type evenementen
op het terrein, (niet via
omgevingsplan).

Wat zijn problemen met
verkeer. En wat vindt u
belangrijk ten aanzien van
parkeren?
Parkeren en organisatie.
Wat is belangrijk?
Kleinschalige evenementen in
het bos.
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Welke hinder wordt (nu nog)
ervaren?

Meedoen?
Check praatmee.zaanstad.nl

weg

n Uyl

de
dr. JM

• Zorg van bewoners voor geluidoverlast van evenementen,
bijv. bij housefeesten.
• Voorstellen voor eindtijd evenementen buiten (11 uur, 12 uur).
• Overlast van dreunen.
• Bomen tegen geluidoverlast laten staan.
• Geluidsisolatie, bestaande woningen.

Jaarlijkse evaluatie evenementen
geluids- en gebruiksoverlast.
Wat moeten we monitoren?

eg
Provincialew

• Vervuiling
• Geur
• Overlast beperken, passen evenementen wel bij een woonwijk?
• Welke evenementen passen op het terrein?
• Afspraken maken over wonen en evenementen, acceptatie overlast.
• Verzamelplaats (overlast bezoekers concentreren).
• Geen parkeren! Probleem verkee.r
• (Autovrij) recreatiegebied.
• Parkeren + organisatie tijdens het event.
• Evenementen en bedrijven mogen niet ten koste van de
gezondheid gaan -> geluidsoverlast moet beperkt zijn,
milieuverontreiniging CO2 etc. + afstemming met
PP A’dam/ Hemkade.
• Keuze: evenementen/ natuur
Wat is de invloed van grootschalige evenementen op flora en fauna?
• Aantrekkingskracht bezoeker.

(op hoofdlijnen)
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En wat vindt u belangrijk ten
aanzien van parkeren?
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 Wat zijn problemen met verkeer.
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Type en aantal evenementen
• Kruisbestuiving, versterking ondernemen en evenementen,
mits met beleid.
• Verbinden
• Cultuur (erfgoed), erfgoedbeleving en internationaal reflecterend op
het erfgoed, Stelling van Amsterdam (hart van de stelling).
• Interessant om toeristen te trekken.
• Sociale contacten
• Originele sfeer bewaren
• Kunst in de buitenruimte
• Kindvriendelijke attracties/speeltoestellen?
Aantrekken diverse activiteiten voor kinderen met educatie.
• En wat vindt u belangrijk ten aanzien van parkeren? Type evenement.
• Voorstander van sociale evenementen:
- breed publiek;
- passend bij het gebied (karakter).
Overig
• Wat verstaan we onder een evenement. Hoe groot of hoe klein is dat?
• Overlast wordt divers ervaren en evenementen op verschillende wijzen
gewaardeerd.
• Ruimte voor! Evenementen kleinschalig bos.
• Jaarlijkse evaluatie evenementen geluids-/ gebruiksoverlast.
• Behoud van eerder verstrekte vergunningen (bv Horeca) garanties?
• Informeren naar bewoners/ ondernemers.
• NB geen diesels van voor 2000 op het terrein.
• Behoud van ruimte; zowel letterlijk als figuurlijk. Vrij omgaan met ruimte/
activiteiten.

