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Het	  algemeen	  bestuur	  van	  de	  bestuurscommissie	  van	  het	  stadsdeel	  Nieuw-‐West	  
Afdeling	  Vergunningen,	  Toezicht	  en	  Handhaving	  
Postbus	  2003	  
1000	  CA	  Amsterdam	  
	  
	  
31	  oktober	  2017	  
	  
	  
Betreft:	  Klacht	  
	  
	  
Geachte	  leden	  van	  de	  bestuurscommissie,	  
	  
Ondergetekende	  is	  woordvoerder	  van	  GEEN	  N1.	  Ondergetekende dient	  namens:	  
	  

•   Dorpsraad	  Zwanenburg-‐Halfweg,	  Postbus	  159,	  1160	  AD	  Zwanenburg,	  	  
•   Belangenvereniging	  Eigenaren	  Droompark	  Spaarnwoude,	  Postvak	  75,	  Zuiderweg	  2,	  

1165	  NA	  	  Halfweg,	  	  
•   Bewonersvereniging	  Zijkanaal	  F	  Halfweg,	  Zijkanaal	  F	  Oost	  18,	  1165	  LX	  Halfweg,	  	  
•   Tuinpark	  Groote	  Braak,	  Daveren	  25,	  1046	  AP	  Amsterdam,	  
•   Belangenvereniging	  Huurders	  Woonwagenlocatie	  Wethouder	  van	  Essenweg,	  

Wethouder	  van	  Essenweg	  18,	  1047	  AW	  Amsterdam,	  
	  
een	  klacht	  in	  over	  de	  vergunningenprocedure	  van	  de	  evenementen	  Dockyard	  en	  Georgie’s	  
Wintergarten.	  De	  eerste	  heeft	  op	  21	  oktober	  plaatsgevonden	  op	  de	  N1	  Kavel	  in	  Westpoort	  
en	  de	  laatste	  staat	  daar	  op	  de	  agenda	  voor	  18	  november	  a.s.	  De	  N1	  Kavel	  wordt	  momenteel	  
onderzocht	  op	  geschiktheid	  als	  evenementenlocatie.	  	  
	  
Het	  betreft	  hier	  een	  nieuwe	  locatie	  waarbij	  geen	  ervaring	  is	  met	  het	  gebruik	  als	  
evenemententerrein	  en	  het	  betreft	  voor	  de	  omwonenden	  onbekende	  festivals.	  Desondanks	  
zijn	  zowel	  de	  omgevingsvergunning	  als	  de	  evenementenvergunning	  voor	  Dockyard	  op	  het	  
laatste	  moment	  verleend	  en	  voor	  Georgie’s	  Wintergarten	  nog	  steeds	  niet	  verleend	  (terwijl	  
dat	  dus	  plaatsvindt	  over	  2,5	  week	  op	  moment	  van	  dit	  schrijven).	  Dit	  ontneemt	  
belanghebbenden	  iedere	  redelijke	  mogelijkheid	  voor	  bezwaar.	  Wij	  ervaren	  dit	  als	  
onbehoorlijk	  bestuur.	  	  
	  
Wij	  verzoeken	  daarom	  om	  vanaf	  nu,	  mocht	  de	  pilot	  worden	  voortgezet,	  een	  duidelijke	  
termijn	  in	  de	  vergunningenprocedure	  in	  te	  bouwen	  waarmee	  zowel	  bezwaar	  maken	  als	  
behandelen	  van	  dat	  bezwaar	  mogelijk	  wordt	  voordat	  het	  evenement	  plaatsvindt.	  Immers,	  
als	  het	  bezwaar	  door	  tijdgebrek	  pas	  ingediend	  kan	  worden	  en	  pas	  behandeld	  wordt	  nadat	  
het	  evenement	  heeft	  plaatsgevonden,	  heeft	  dit	  weinig	  zin.	  Omdat	  het	  hier	  om	  een	  pilot	  gaat	  
waarmee	  de	  geschiktheid	  van	  het	  terrein	  wordt	  onderzocht	  en	  omwonenden	  met	  de	  huidige	  
aanpak	  worden	  buitengesloten,	  lijkt	  ons	  dit	  nog	  eens	  extra	  van	  belang.	  We	  verzoeken	  
bovendien	  om	  deze	  gang	  van	  zaken	  te	  betrekken	  bij	  de	  evaluatie	  van	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  
pilot.	  	  
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Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
Frances	  de	  Waal	  
Woordvoerder	  GEEN	  N1	  
Zijkanaal	  F	  West	  23	  
1165	  MZ	  Halfweg	  
info@geenN1.nl	  
T.	  06	  –	  50	  64	  03	  91	  
	  
Actiegroep	  GEEN	  N1	  is	  een	  samenwerking	  van	  Dorpsraad	  Zwanenburg-‐Halfweg,	  Belangenvereniging	  Eigenaren	  
Droompark	  Spaarnwoude,	  Bewonersvereniging	  Zijkanaal	  F	  Halfweg,	  Tuinpark	  Groote	  Braak,	  
Belangenvereniging	  Huurders	  Woonwagenlocatie	  Wethouder	  van	  Essenweg	  en	  een	  aantal	  bewoners	  uit	  
Halfweg	  Noord.	  


