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 Behandeld door Stedelijk Evenementenbureau, evenementenbureau@amsterdam.nl  

 Onderwerp:  Uitnodiging informatieavond  onderzoek naar evenementenlocatie aan de 

Wethouder van Essenweg (N1 kavel) 

   

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Woensdag 11 oktober organiseert de gemeente Amsterdam een informatieavond over het 

onderzoek naar de mogelijkheid om aan de Wethouder van Essenweg een tijdelijk 

evenemententerrein te ontwikkelen. U bent van harte uitgenodigd.  

 

Informatieavond 

Tijdens de informatieavond willen we u informeren over het onderzoek en wat u hier  als  

omwonende en/of ondernemer van kunt merken. We gaan onder andere in op het voorgenomen 

proces en de manier waarop wij u hier als belanghebbende bij willen betrekken. Hierover gaan we 

graag met u in gesprek. 

 

In het kort 

Datum:  Woensdag 11 oktober 

Tijdstip:  19.45 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

Locatie:  Dorpshuis De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg 

 

Achtergrond en opgave 

Amsterdam wordt steeds drukker en groeit sneller dan verwacht. Om deze drukte in goede banen 

te leiden worden er op verschillende terreinen structurele maatregelen overwogen. Bijvoorbeeld 

bij evenementen in de buitenruimte en de hierbij vaak voorkomende geluidsoverlast. Eén van de 

maatregelen die de gemeente onderzoekt, is of er in Sloterdijk III, op de N1 kavel aan de 

Burgemeester van Essenweg, een tijdelijk evenemententerrein kan worden ingericht. 
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Deze kavel is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als optie. Uit 

onderzoek door de gemeente is gebleken dat het N1 kavel de enige plek is (qua oppervlakte) 

binnen de gemeentegrenzen, die mogelijk voor een langere periode grootschalige evenementen 

kan huisvesten. De ligging van de kavel voldoet bovendien aan de wens van het college om een 

evenemententerrein te ontwikkelen aan de rand van de stad.  

 

Onderzoek aan de hand van pilots 

Om in kaart te brengen wat de haalbaarheid en wenselijkheid is van een tijdelijk 

evenemententerrein in dit gebied, wordt er een tweejarig onderzoek gedaan om knelpunten en 

oplossingen in kaart te brengen. In het kader van dit onderzoek worden  in het najaar van 2017 

twee, en in de eerste helft van 2018 circa vier pilot evenementen georganiseerd. Op deze manier 

wordt proefondervindelijk in kaart gebracht wat het inrichten van een tijdelijk evenemententerrein 

inhoudt. Gelijktijdig wordt in kaart gebracht hoe een mogelijk evenemententerrein er uit kan zien. 

 

Aanmelden 

Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond of meer informatie? Meld u dan, of stuur uw 

vraag/opmerking per mail naar de heer H. van der Lely, via h.van.der.lely@amsterdam.nl.  

 

Wij hopen u de 11e oktober te mogen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Daniël Schipper 

Stedelijk Evenementenbureau  

 

 

 

 
 

 


