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Mokum Reclaimed in beroep tegen niet publiceren vergunning Het Jaar van Park en het Plein 

 

Amsterdam, 8 februari 2019 – Mokum Reclaimed heeft vandaag bij de rechtbank een beroep 
ingediend tegen het niet tijdig publiceren van de – van rechtswege verleende – vergunning 
voor ‘Het Jaar van het Park en Plein’ door gemeente Amsterdam. Ook is het verzoek aan de 
rechtbank gedaan tot een voorlopige voorziening ten aanzien van het uitblijven van de 
bekendmaking van een van rechtswege gegeven evenementenvergunning. 
 

Voor het evenement Het Jaar van het Park en Plein, dat van 2 februari tot en met 29 december 2019 

duurt, is op 5 november 2018 een vergunning aangevraagd bij gemeente Amsterdam. Deze 

vergunning is inmiddels van rechtswege verleend, omdat de burgemeester heeft verzuimd om binnen 

de voorgeschreven termijn van acht weken een beslissing te nemen. Volgens de algemene wet 
bestuursrecht had de burgemeester aansluitend moeten publiceren over de van rechtswege verleende 

vergunning. Ook dit is, ook na een sommatie van Mokum Reclaimed, nagelaten. Mokum Reclaimed 

heeft daarom vandaag een beroep ingediend bij de rechtbank om alsnog publicatie van de vergunning 

af te dwingen. Het beroepschrift – inclusief onderbouwing – en het verzoek om een voorlopige 

voorziening zijn gepubliceerd op de website van Mokum Reclaimed.  

 

Met het evenement Het Jaar van het Park en Plein wil Mokum Reclaimed, een actiegroep opgericht 
door een aantal inwoners van Amsterdam, bewoners en bezoekers van Amsterdam in staat stellen 

optimaal te genieten van de rust en ruimte van de parken en pleinen van de stad.  

Mokum Reclaimed is van mening dat het verkrijgen van een vergunning voor Het Jaar van het Park en 

Plein essentieel is. Zonder vergunning voor Het Jaar van Park en Plein blijft het mogelijk om de 

parken en pleinen beschikbaar te stellen aan commerciële evenementen zoals festivals, waardoor 

parken en pleinen juist grotendeels ontoegankelijk worden voor algemeen gebruik. Daarnaast 

veroorzaken festivals ingrijpende schade aan flora en fauna en zorgen ze voor uitstoot, vervuiling en 

geluidsoverlast voor omwonenden.  
 

Het programma van Het Jaar van het Park en Plein omvat 23 locaties en bestaat uit verschillende 

onderdelen, zoals debatten, excursies, kleinschalige wandelingen en bijeenkomsten om de rust en de 

stadsnatuur te beleven. Het Jaar van het Park en Plein is het meest duurzame festival van Nederland. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van afzettingen, geluidsinstallaties, mobiele toiletten of 

noodaggregaten. Evenmin is gemotoriseerde aan- en afvoer van materialen nodig. Alle activiteiten zijn 

bovendien gratis en voor iedereen toegankelijk. Meer informatie op de website 
www.jaarvanparkenplein.nl.  
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Noot voor de pers, niet voor publicatie bestemd: 



Contactpersoon namens Mokum Reclaimed: Denise Eikelenboom, bereikbaar via Twitter op 

@020Denise of mobiel via 06-53 23 04 00. Zie ook www.mokum-reclaimed.nl. 


