Laat parken weer park zijn!
Stop de voortdurende groei van omvang, aantal dagen, aantal podia en
aantal evenementen in parken en groengebieden.

Laten we een halt toeroepen tegen de
voortschrijdende uitbreiding van festivals.
Open Air:

Weer 15 dagen hekafsluiting van een groot deel van het Gaasperpark
Weer 2 dagen non stop geluidsoverlast
Weer het grootste deel van het jaar beschadigd gras en kapotte paden
Weer het grootste deel van de zomer de onwelriekende geuren en donkerbruine sporen
van 2 dagen feest voor 40.000 bezoekers in het park
 Plannen om het aantal dagen en aantal bezoekers volgend jaar uit te breiden





Protesteer ook tegen dit evenementenbeleid
in parken en groengebieden!
Zondag 8 juni om 10.00 uur bij Langerlust
ingang Driemondweg.

Recreatie Noord Holland (RNH) nodigt op 8 juni Bestuurders, Staten- en Raadsleden uit voor
haar 10 jarig bestaan: koffie met gebak bij Langerlust, lunch met Open Air-medewerkers en
rondleiding over het festival terrein Open Air tot 14.00 uur.

Kom mee met onze eigen afvaardiging waarmee we een
indrukwekkend Ontvangst Comité voor deze Bestuurders, Statenen Raadsleden zullen vormen.
Ons Ontvangst Comité zal deze genodigden 2 rondleidingen aanbieden:
- zondag 8 juni om 14.15 uur van Langerlust via de Zuidoever terug naar
metrostation Gaasperplas, inclusief de mogelijkheid om geluidoverlast in woningen in
Nellestein zelf te ervaren (gelijk aansluitend aan het programma van RNH)
- donderdag 12 juni om 20.00 uur vanaf metrostation Gaasperplas,
rondleiding festival terrein op Noordoever, als de afbouw bijna voltooid is.
Ons Ontvangst Comité heeft voor de eerste 58 genodigden een aantrekkelijke
‘goody bag’ geproduceerd. Help mee deze aan te bieden.
Niet in onze achtertuin (‘not in my backyard’), het Gaasperpark, maar ook niet in die van een
ander, zoals het Oosterpark, Flevopark, Diemerpark …..
Deze groep Bestuurders, Staten- en Raadsleden kent het bestuursrecht en weet dat we alleen
juridisch bezwaar kunnen maken over uitvoering van beleid in ‘onze achtertuin’. Wel kunnen
we het protest bij andere parken ondersteunen.
Kom met OV en lopend (ca. 20 minuten vanaf metro Gaasperplas) of met de fiets, niet met
auto. Start 10.00 uur tot ca. 12.00 uur bij Langerlust. Dan pauze. Om 14.15 uur start onze
rondleiding via de Zuidoever terug naar metro Gaasperplas.

