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Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid 
Postbus 74019 
1070 BA  Amsterdam                                                                                            Amsterdam, 12 februari 2012 

Betreft:               Zienswijze evenement "Zomerfeest 2012" Zuidplein 
Uw kenmerk:     dossiernummer 32-374680 

Geacht college, 

Hierbij geven wij u onze zienswijze met betrekking tot de aanvraag om een evenementenvergunning 
voor het houden van een evenement "Zomerfeest 2012" op 29 juni 2012 tot en met 30 juni 2012 van 
17.00 uur tot 01.00 uur. 

1.  Het opgegeven aantal bezoekers (max. 1500) klopt niet. Bij vorige zomerfeesten waren er vaak op 
enig moment meer dan 2000 bezoekers, d.w.z. het is een groot evenement en dat had voor 
1 december jl. moeten worden aangevraagd. 

2.  De aangevraagde duur is te lang. Versterkte muziek in de openlucht  mag maar tot 24:00 uur duren. 
Bij vorige feesten werd deze laatste limiet trouwens ook geregeld overschreden, omdat het stadsdeel 
niet handhaafde. 

3.   Er wordt door het grote aantal bezoekers en diverse inrichtingen (podium, meerdere bars, terrassen, 
urinoirs, biertaps, tankauto, geluidsinstallatie, enz.) een onevenredig beslag op de aanwezige ruimte 
gelegd, waardoor de doorgang van OV en treinreizigers ernstig wordt belemmerd.  Er kunnen hierdoor 
zeer gevaarlijke situaties ontstaan, omdat uitgangen door podium, fietsenchaos op het plein, talloze 
urinoirs en bouwwerken bij NS station grotendeels geblokkeerd zijn. 

4.   Afbouw van het podium midden in de nacht levert extra overlast voor omwonenden op. 

5.   Tijdens vorige zomerfeesten bleek dat maximale geluidsgrenzen (zowel op 25 m van podium als op 
de gevel van woonhuizen) fors overschreden werden en dit werd niet gehandhaafd. Er is geen enkele 
garantie dat dit nu niet weer het geval is. 

6.   De aanvraag werd niet, althans veel te laat naar ons gecommuniceerd (net als alle vorige keren). 

7.   In de aanvraag worden geen geluidslimieten opgegeven. 

8.  Er is geen schoonmaakplan bij de aanvraag gevoegd. 

Hoogachtend, 
 
J.E. Shaya                       T. Eernstman 
voorzitter                       bestuurslid 
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