
Aan het Dagelijks Bestuur Stadsdeel West Afd. Vergunningen 
Betreft evenement Milkshake 27 en 28 juli 2019, zaaknummer niet bekend. 
 
L.S. 
 
Wij willen een zienswijze indienen m.b.t. de vergunningsaanvraag van het evenement 
Milkshake in het Westerpark (manifestatieterrein) op 27 en 28 juli 2019. 
 
Omdat wij tot nu (18-4-2019) alleen over het door Milkshake ingediende aanvraagformulier 
beschikken en niet over de daarin genoemde bijlagen kunnen beperken we ons in deze 
eerste aanzet van de zienswijze tot dit aanvraagformulier. 
Met mevrouw Pengel, medewerker vergunningen SDW, is afgesproken dat wij z.s.m. de 
genoemde bijlagen zullen ontvangen en dat wij daar op een later moment op reageren. 
 
Deze bijlagen zijn: 

• duurzaamheidsplan 
• afvalplan 
• geluidsplan 
• verkeersplan 
• grid- en traffickaarten 
• plankaart. 

Ook de aanvragen voor andere benodigde vergunningen (zoals omgevingsvergunningen) 
ontvangen wij graag. 
 
Mokum Reclaimed wil dat de parken en pleinen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: rust en 
ruimte voor bewoners en bezoekers, niet voor commerciële festivals met alle overlast van 
dien. Wij volgen het beleid van gemeente en stadsdelen kritisch bij het verlenen van 
(evenements)vergunningen aan festivalorganisaties die die parken en pleinen commercieel 
uit willen baten. 
 
Dat gezegd hebbende, zijn wij van mening dat op de aanvraag van Milkshake niet vergund 
kan worden door de gemeente Amsterdam/stadsdeel West en wel om de volgende redenen: 
 
-- In een brief d.d. 6 februari 2018 laat mevr. Melanie van der Horst aan het AB van SDW o.a. 
weten dat het stadsdeel de vastgestelde richtlijn hanteert van vijf opbouwdagen en drie 
afbouwdagen. 
De aanvraag van Milkshake betreft zes opbouwdagen en vier afbouwdagen en is derhalve 
niet conform het beleid van het stadsdeel. 
Bovendien is Milkshake volgens de aanvraag voornemens eerder dan 08:00u (nl 7.00u) en 
later dan 22:00u (nl 23.00u) opbouw- dan wel afbouwwerkzaamheden te verrichten om 
daarna de vraag van het aanvraagformulier “bent u aan het op- of afbouwen tussen 22:00 en 
08:00” met “nee” te beantwoorden. 
 



--Het antwoord “ja, (een van) deze activiteiten vindt plaats op mijn evenement” leidt ertoe 
dat verlening van een vergunning op basis van dit aanvraagformulier de organisatie zowel 
overnachtingmogelijkheden op het betreffende manifestatieterrein mag aanbieden, 
piercings en tattoos mag laten zetten, dieren mag inzetten, almede tijdelijke douches etc. 
aanbieden/gebruiken. 
 
Dit onduidelijke antwoord zou de organisatie de mogelijkheid geven dieren in te zetten 
terwijl dat niet (meer) is toegestaan zonder aparte vergunning. 
Dat elders de vraag “worden er dieren op het evenement ingezet” met “nee” beantwoord 
wordt geeft zo geen enkele zekerheid net zoals de vraag “Is er versterkte muziek bij het 
evenement?” ook met “nee” wordt beantwoord. 
 
De onzorgvuldigheid waarmee het betreffende aanvraagformulier is ingevuld getuigt van 
nonchalance en desinteresse. Dat alleen zou al genoeg reden moeten zijn de aanvraag af te 
wijzen. 
 
Na ontvangst van de gevraagde informatie zullen we deze zienswijze indien nodig verder 
onderbouwen. 
 
 
Namens Mokum Reclaimed 
Niek van der Heijden 
info@mokum-reclaimed.nl 


