PERSBERICHT
Mokum Reclaimed: geef parken en pleinen terug aan bewoners en bezoekers
van Amsterdam
Amsterdam, 6 augustus 2018 – Onder de naam ‘Mokum Reclaimed’ heeft een groep inwoners van
Amsterdam een crowdfunding campagne gestart om het commercieel gebruik van openbare ruimte in
de stad, zoals parken en pleinen, terug te dringen. De groep wil bij gemeente Amsterdam een
vergunning aanvragen voor een evenement dat 365 dagen duurt en dat alle parken en pleinen omvat:
'het jaar van het park en plein'.
Als de vergunning voor 'het jaar van het park en plein' wordt verleend, dan kan er in principe op geen
enkele plek in parken of op pleinen meer een evenement worden georganiseerd waarbij openbare
ruimte wordt onttrokken aan algemeen gebruik. In dat geval blijven parken en pleinen vrij toegankelijk
voor iedereen die er gebruik van wil maken.
Jaarlijks vinden in Amsterdamse parken en op Amsterdamse pleinen honderden evenementen plaats.
Veel evenementen omvatten meerdere dagen, hebben een commercieel karakter en gaan gepaard
met een dagenlange periode van op- en afbouw. Hierdoor zijn vrijwel alle Amsterdamse parken en
pleinen gedurende meerdere dagen niet vrij toegankelijk voor inwoners en bezoekers van de stad.
Daarnaast zijn parken steeds vaker de plek waar evenementen zorgen voor vervuiling, lawaai voor de
wijde omgeving en schade aan flora en fauna.
Burgerinitiatief Mokum Reclaimed stelt dat parken en pleinen onderdeel zijn van de openbare ruimte:
ze worden onderhouden met belastinggeld van inwoners; ze zijn voor iedereen vrij toegankelijk om er
te wandelen, te genieten van groen en van rust, te sporten of te picknicken. Mokum Reclaimed is niet
tegen festivals of evenementen, maar wel tegen de ongebreidelde commerciële exploitatie van de
openbare ruimte. Mokum Reclaimed dringt er dan ook op aan om alternatieve en beter gesitueerde
festivalterreinen te gebruiken of te creëren.
Via de crowdfunding actie wil ‘Mokum Reclaimed’ 4.250 euro inzamelen – het bedrag wat nodig is om
de vergunning aan te vragen voor 'het jaar van het park en plein', inclusief de crowdfunding kosten.
De kosten voor de aanvraag staan los van de uitkomst van de aanvraag. Wanneer het beoogde
bedrag niet wordt gehaald, doneert Mokum Reclaimed het opgehaalde bedrag aan een Amsterdams
goed doel. Hiervoor zal een poll worden opgezet. De crowdfunding campagne is te vinden op
https://www.gofundme.com/mokum-reclaimed. Kijk voor meer informatie op http://mokumreclaimed.nl/. Mokum Reclaimed is ook te volgen op twitter: @mokumreclaimed.
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