
PERSBERICHT 
Mokum Reclaimed haalt 4.250 euro op en is klaar voor vervolgstap  
 
Amsterdam, 21 augustus 2018 – Actiegroep Mokum Reclaimed heeft in iets meer dan twee 
weken tijd via donaties 4.250 euro opgehaald. Dit bedrag is nodig om de vergunning aan te 
vragen voor 'Het jaar van het Park en Plein'. Met deze vergunningsaanvraag wil Mokum 
Reclaimed, een actiegroep opgericht door een aantal inwoners van Amsterdam, bereiken dat 
de gemeente het beschikbaar stellen van openbare parken en pleinen aan commerciële partijen 
moet beperken. 
 
Nu het bedrag voor de leges-kosten voor de aanvraag bijeengebracht is, kan Mokum Reclaimed de 
volgende stap zetten. Samen met juridisch adviseurs gaat de actiegroep een vergunningsaanvraag 
opstellen en indienen, waarmee openbare ruimte in Amsterdam gevrijwaard blijft van afsluiting door 
festivals en evenementen van commerciële partijen.  
 
Om het voor de vergunningsaanvraag benodigde bedrag bijeen te krijgen is de actiegroep op 5 
augustus een crowdfunding campagne gestart. “We zijn heel blij met de steun van Amsterdammers. 
Het feit dat er ook donateurs uit andere steden zijn, geeft aan dat het probleem van festivalisering van 
de openbare ruimte ook elders herkend wordt,” geeft Roos Suring, bedenker van Mokum Reclaimed 
aan.  
 
Volgens onderzoeker Martijn Mulder van Erasmus Universiteit is de groei van het aantal festivals in 
dichtbevolkte binnensteden de afgelopen jaren explosief geweest. Hij stelt in het radioprogramma 
WNL op Zaterdag (11 augustus jl.) vast dat dit leidt tot problemen en overlast. Hoewel er voor iedere 
locatie een locatieprofiel is, ontbreekt het volgens hem onder meer aan passend beleid. Wat Mulder 
betreft is een belangrijke vraag of de draagkracht van een gebied groot genoeg is voor het aantal 
festivals – en indien niet, of er alternatieven kunnen worden gevonden.  
 
Ook in Amsterdamse parken vinden jaarlijks honderden evenementen plaats. Veel commerciële 
evenementen gaan gepaard met een dagenlange periode van op- en afbouw. Hierdoor zijn 
Amsterdamse parken en pleinen gedurende meerdere dagen niet vrij toegankelijk voor inwoners en 
bezoekers van de stad en zorgen ze bovendien voor vervuiling, geluidsoverlast in de wijde omgeving 
en schade aan flora en fauna. Wat de initiatiefnemers betreft zijn parken en pleinen onderdeel van de 
openbare ruimte: ze worden onderhouden met belastinggeld van inwoners; ze moeten voor iedereen 
vrij toegankelijk zijn om er te wandelen, te genieten van groen en van rust, te sporten of te picknicken.  
 
De crowdfunding campagne is te vinden op https://www.gofundme.com/mokum-reclaimed. Kijk voor 
meer informatie op http://mokum-reclaimed.nl/. Mokum Reclaimed is ook te volgen op twitter: 
@mokumreclaimed.  
 
Noot voor de pers, niet voor publicatie bestemd:  
Contactpersoon namens Mokum Reclaimed: Denise Eikelenboom, bereikbaar via @bewoners1071 of 
telefonisch via 06-53230400.  


