Stichting Groene Ster Duurzaam!
Postbus 8501
8903 KM Leeuwarden
KvK nummer 63187078
Correspondentie: bestu ur@g roenesterd uurzaam.nl

Aan:

de Burgemeester en het
College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Betreft:

Handhavingsverzoeken en verzoek opleggen PLOD

Voor de afbouw van het evenement PSY FI 2016.
Bijlagen:

Geen

Datum:

1 september 2016

Dames en heren,
De Stichting Groene Ster Duurzaam! heeft hedenochtend geconstateerd dat;
1)

In strijd met de door u afgegeven evenementenvergunning het terrein van de Groene
Ster voor het publiek (nog steeds) niet toegankelijk is.

2) In strijd met de door u afgegeven vergunning tot liggen of slapen op openbare
plaatsen nog steeds gekampeerd wordt op het Groene Ster terrein buiten de locatie
die is aangewezen als medewerkerscamping.
3) Op deze manier niet alleen de organisatie PSY FI zich niet aan de door u afgegeven
vergunningen houdt, maar ook het beveiligingsbedrijf All Above Security onbevoegd
de toegang tot het terrein blokkeert en daarmee misbruik maakt van bevoegdheid c.q.
handelt zonder enige bevoegdheid.
Toelichting:

Ad 1) In de evenementenvergunning, waarvan het draaiboek met bijlagen integraal onderdeel
uitmaakt, is op meerdere plaatsen aangegeven dat "De Groene Ster volledig voor het publiek
afgesloten zal zijn tot en met 31 augustus 24:00 uur". En "dat vanaf 1 september 2016 het
recreatieterrein weer open is voor het publiek".
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Ad 2) De bezoekerscamping sluit volgens de vergunning op 31 augustus om 12:00 uur. Vanaf
dat moment mag tot en met 8 september nog uitslu itend worden gekampeerd op de
medewerkerscamping.
Ad 3) Het beveiligingsbedrijf All Above Security is niet meer bevoegd de toegang tot het terrein
te blokkeren en handelt daarmee buiten zijn vergunning.

Reden voor onze stichting om u te verzoeken :
1) De door u afgegeven vergunningen, en daarbij in het bijzonder
de toegang tot de Groene Ster voor het publiek vanaf 31 augustus 24 :00 uur en het
verbod tot liggen en slapen (wildkamperen) op openbare plaatsen met uitzondering
van de medewerkerscamping met ingang van 31 augustus 12:00 uur streng te
handhaven .
2) Een preventieve last onder dwangsom op te leggen aan de organisatie PSY FI
waardoor de handhaving van deze twee aspecten wordt ondersteund en bevorderd.
3)

Het bedrijf All Above Security te waarschuwen wegens onbevoegd optreden en een
afschrift van deze waarschuwing door te zenden aan de politie en officier van justitie.

Ik verzoek u per ommegaande te reageren op dit schrijven .

Met vriendelijke groet,
I

voorzitter stichtingsbestuur
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