
Bijlage2:  

Toelichting op voorstellen van PAL voor de concept-rapportage 18 jan.’22 
 

 

• M.b.t. ‘Identiteit van de locatie’: De omranding van het gras en de daar tegenaan gelegen 

ledverlichting moeten ons inziens wel genoemd worden want ze vereisen extra aandacht. 
 

• M.b.t. ‘Evenementenprofiel’: De betekenis van deze paragraaf is onduidelijk. Er wordt 

gesuggereerd dat alle opgesomde evenementen op het plein terecht zouden kunnen; ook die uit 

categorie 2b en 3. (Zoals sommige onderdelen van de Lakenfeesten, Koningsdag en 

Koningsnacht). Daarom stellen we voor de titel te veranderen in ‘Typering van toegestane 

evenementen’ en de opsomming specifieker te maken. Daarbij zou wat de 2b-categorie- 

evenement betreft alleen een uitzondering voor een van de 3-October-vieringen gemaakt mogen 

worden. 
 

• M.bt. ‘Beschermingsmaatregelen’:  

o Omdat het plein enkele specifieke kwetsbare plekken heeft die bij alle evenementen om 

extra bescherming vragen, achten wij het noodzakelijk dat de essentieel geachte maatregelen 

ter voorkoming van schade voor iedere evenement-organisator en voor alle andere 

betrokkenen duidelijk als voorwaarden worden gesteld in het locatieprofiel. 

o Ons pleidooi voor plaatsing van cassetten-vloeren is ingegeven door de succesvolle 

toepassing daarvan door de organisatoren van de Marathon en van het Puurfestival. Het 

gazon werd daardoor gespaard en blijkbaar waren de kosten draaglijk. 

o De vele nog steeds zichtbare rijsporen op het gazon zijn voor ons reden om structureel het 

gebruik van rijplaten bij op- en afbouw van evenementen verplicht te stellen. 

o Ook stellen we voor de specifieke door Stedelijk Beheer voorgestelde maatregelen ter 

bescherming van het gras in het locatieprofiel op te nemen, zodat alle betrokkenen er 

rekening mee kunnen houden in hun planning van de evenementen (incl. de noodzakelijke 

herstelperiode van minimaal een week tussen de evenementen). 
 

• M.b.t. ‘Geluid’: De ervaring met het Puurfestival heeft geleerd dat de overlast van geluid kan 

worden beperkt door de speakers op de festivalgangers te richten. We zien niet in waarom dat 

niet kan worden opgenomen in het profiel. 
 

• M.b.t. ‘Tabel toegestane evenementen’ 

o In die tabel zouden ook de 3-Oktober-evenementen moeten worden vermeld. De in het 

concept opgevoerde verklaring om dat niet te doen (‘’om cumulatie van geluid te 

voorkomen”) is sowieso discutabel maar slaat ook niet op het Garenmarktplein. Het gaat om 

al jarenlang bekende onderdelen van de 3October-vieringen. Met die evenementen is 

rekening gehouden bij het ontwerp van het plein. Ook onze wijkvereniging is vóór 

handhaving van die traditie. Maar we hebben groot bezwaar tegen de in het concept 

vermelde voetnoot dat ‘’ het geen limitatieve opsomming is, omdat er ruimte moet zijn voor 

extra nieuwe initiatieven.’’ 

o Het aantal categorie-1 evenementen is opgevoerd tot 30 dagen, waarvan 20 voor de ‘Winter 

wonder weken’, waarmee ‘Nostalgische kermis’ bedoeld is. We vinden dit onacceptabel 

omdat daarmee ‘een week rust na ieder evenement’ niet is te handhaven en omdat het plein 

in de wintermaanden extra kwetsbaar is. 

 


