
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Fwd: De aanvraag Evenement Kannen & Kruiken Utrecht 2019 - 4249155 is ingetrokken
Datum: dinsdag 12 maart 2019 18:26:56

Beste 

Zoals we vanmiddag telefonisch besproken, hebben we de omgevingsvergunning
ingetrokken via het omgevingsloket..

Hieronder een afschrift van het bericht dat we naar de bewoners hebben gestuurd:

---------------------------------

Beste omwonende van Park Oog in Al, 

Via deze mail willen we jullie informeren over het feit dat we geen evenement 
gaan organiseren in Park Oog in Al tijdens het Hemelvaartsweekend van 2019. 

Zoals we tijdens de bewonersbijeenkomst hebben aangegeven nemen we de 
opmerkingen van de omwonenden van het park serieus. Naar aanleiding hiervan 
hebben wij het park nogmaals bezocht en uitvoerig onderzoek gedaan, aangezien 
er diezelfde nacht veel regen was gevallen. Hieruit hebben we opgemaakt dat 
deze locatie alleen geschikt voor Kannen & Kruiken als het een langere periode 
goed weer is. De enige manier om het park wel geschikt te maken, is wanneer de 
gemeente preventieve maatregelen zou treffen zoals het aanleggen van drainage. 

De dag na de informatiebijeenkomst hebben wij al besloten dat we Kannen & 
Kruiken dit jaar niet gaan organiseren in Park Oog in Al. De reden dat we dit 
bericht nu sturen is omdat we idealiter direct een alternatieve locatie konden 
communiceren. 

Vooralsnog kijken wij naar een uitwijklocatie, omdat wij van mening zijn dat 
Kannen & Kruiken een verrijking voor Utrecht is. Wel kunnen we al aangeven dat 
dit in ieder geval niet in de wijk Oog in Al gaat plaatsvinden. We hebben naar 
enkele suggesties vanuit omwonenden in de wijk gekeken, maar helaas zijn deze 
locaties om verschillende redenen niet haalbaar gebleken. 

Het is altijd onze drijfveer om gezellige, laagdrempelige evenementen te 
organiseren, die breed gedragen worden door de stad. Daarin houden wij als 
organisatie altijd rekening met de omwonenden, hebben respect voor de flora en 
fauna en nemen hierin onze verantwoordelijkheid. 

Wij zijn ons ervan bewust dat wij een risico hebben genomen door het evenement 
te communiceren voordat er een bewonersbijeenkomst had plaatsgevonden. Wij 
hadden als organisatie de impact van het evenement op de buurt simpelweg 
onderschat. Achteraf gezien hadden wij dit anders moeten doen. 



Mochten er nog vragen zijn n.a.v. bovenstaand bericht neem dan vooral contact 
op via onderstaand emailadres. Een kopie van dit schrijven is ook naar de 
gemeente Utrecht toegestuurd. 

Met vriendelijke groeten,

------------------------------

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

.

---------- Forwarded message ---------
From: <noreply@omgevingsloket.nl>
Date: di 12 mrt. 2019 om 18:09
Subject: De aanvraag Evenement Kannen & Kruiken Utrecht 2019 - 4249155 is
ingetrokken
To: <

Geachte ,

De aanvraag Evenement Kannen & Kruiken Utrecht 2019 - 4249155 is ingetrokken.

Toelichting: Zie mail van 12 maart 2019 naar  van de gemeente Utrecht
voor een toelichting.

Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van
de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsloket online

-------------------------------
De aanvraaggegevens

Naam: Evenement Kannen & Kruiken Utrecht 2019
Aanvraagnummer: 4249155 
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Datum indiening: 01-03-2019
Bevoegd gezag: Gemeente Utrecht
Verplichtingtype: Vergunningsplicht

Bekijk de aanvraag

-------------------------------
Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.



-- 
 | Kultlab

Zuidsingel 16 | 3811 HA Amersfoort
+316 

Op alle door Kultlab te verstrekken opdrachten en te verrichten werkzaamheden zijn de algemene opdrachtvoorwaarden van toepassing. 
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