
Van: Hans Homburg homburg.hans@planet.nl
Onderwerp: Drie wensen-vragen over het parkmeubilair in het Vondelpark

Datum: 10 november 2020 om 10:14
Aan: R.Piers@amsterdam.nl

Kopie: Kadier, Rashna r.kadier@amsterdam.nl

Geachte heer Piers, 
portefeuille openbare ruimte en groen, reiniging,

Als liefhebber van het Vondelpark wil ik drie onderwerpen onder uw aandacht brengen. 
1. Realisatie van enkele definitieve toiletten per 2021;
2. Plaatsen nieuw parkmeubilair dat na 10 jaar een mager overall-resultaat laat zien; een duwtje nodig heeft voor
realisatie inclusief het structureel reinigen.
3. Beeldvorming rijksmonument Vondelpark

1. Definitieve toiletten
Vanaf 2012, negen jaar lang, worden tijdelijke DIXI-toiletten in de zomermaanden geplaatst en is er vooralsnog geen
duidelijkheid over het plaatsen van een definitieve toilet-oplossing.

Het voordeel van een definitieve oplossing is, dat deze toiletten het hele jaar door gebruikt kunnen worden en ook 
esthetisch en hygiënisch verantwoord zijn. 
Het nadeel van de afgelopen 9 jaar tijdelijke plaatsingen is, dat de kosten hoog zijn opgelopen en dat er vanaf 
oktober t/m mei geen toilet-voorziening is.
Bovendien zijn bezoekers niet echt welkom bij horeca-gelegenheden om alleen hun ‘behoefte’ te doen, zeker in deze 
tijd van afstand houden en hygiëne.

Dit schijnbaar eenvoudige probleem speelt inmiddels al 13 jaar vanaf 30-11-2007 toen het dagelijks bestuur een 
ontwerp-prijsvraag uitschreef om dit 'toilet-probleem' op te lossen en een voorstel tot oplossing werd op 13 februari 
2009 bekend gemaakt. Ondanks het nieuwe en aanvullende bestuurlijke trajecten met de naam 'Kansenkaart 
Vondelpark' merk ik dat er geen merkbare voortgang wordt geboekt.
Ook het meedenken door de betrokken ‘stakeholders' levert niets concreets op, met andere woorden; u bent aan zet 
als er mogelijkheden zijn.

Mijn wens is dat u uw invloed gaat gebruiken om de afrondende voorbereiding vanaf nu en de uitvoering komend jaar 
te bevorderen zodat enkele definitieve toiletten in het voorjaar 2021 kunnen worden geplaatst.

2. Nieuw parkmeubilair
Bijna 10 jaar geleden werd een start gemaakt met het plaatsen van een nieuwe parkbank uit de lijn ‘Vogelversen',
één van de praktische verbeteringen na de renovatie.
Wanneer het huidige systeem van plaatsing wordt aangehouden duurt het nog 10 jaar of langer voordat alle banken
(sponsoring door particulieren) in het park staan en dat geeft een rommelig beeld in ons rijksmonument dat nog
steeds, na de grote renovatie van 1999-2009, niet af is.
Mijn vraag is of u wilt nadenken hoe de realisatie van plaatsing van deze parkbanken en ander parkmeubilair
bespoedigd kan worden.

3. Beeldvorming rijksmonument Vondelpark
Op m'n website heb ik op 30 oktober j.l. een pagina gemaakt met helaas realistische beelden van de verloedering of
versukkeling van het Vondelpark door gebruikers die het niet zo nauw nemen met het park en de parknatuur.
Ik heb de onderwerpen Afval, BBQ, DIXI-toiletten en Parkmeubilair onder de loep genomen en verbeeld over de jaren
2012 t/m 2020. Een naar beeldverslag maar wel de realiteit. Onderaan deze webpagina heb ik 4 'groene'
tekstblokken geschreven die de onderwerpen verduidelijken.
De pagina heet Recreantenschade, zie https://www.inhetvondelpark.nl/recreantenschade.html

Een introductie voor deze pagina kunt u op m'n weblog lezen https://www.inhetvondelpark.nl/weblog.html

Graag een reactie hoe u en/of het dagelijks bestuur stadsdeel Zuid dit lang lopende probleem van tijdelijke DIXI-
toiletten en de vervanging oud parkmeubilair naar nieuw parkmeubilair én het onderhoud daarvan vlot gaat trekken.

Een kopie van dit bericht verzonden aan Rashna Kadier, gebiedsmakelaar en betrokken bij de ‘Kansenkaart 
Vondelpark’.

Met vriendelijke groet,
Hans Homburg
https://www.inhetvondelpark.nl/index.html 
homburg.hans@planet.nl
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