ADAM’s Beer Festival

Amsterdam, 10 juli 2018

Aan de omwonenden van de NDSM-werf
Beste bewoner/ondernemer,
Met deze brief willen wij u informeren over het evenement “ADAM’s Beer Festival”, welke van 3 t/m
5 augustus plaatsvindt op de NDSM-werf. Op het gedeelte van de “Load-Out” (naast Pllek) richten wij
het terrein in met bierbrouwers, foodtrucks en twee kleine podia met muziek (blues/rock/lounge).
Op het drukste moment verwachten wij niet meer dan 2.000 bezoekers. Meer informatie kunt u
terugvinden op www.adamsbeerfestival.nl en www.facebook.com/adamsbeerfestival
Op de volgende data kunt u iets van het evenement merken:
Opbouw:
Soundcheck:
Evenementdagen:
Afbouw:

1 en 2 augustus tussen 08:00 en 20:00 uur
3 augustus 13:00 – 15:00 uur
3 augustus 15:00 – 23:00 uur
4 augustus 13:00 – 23:00 uur
5 augustus 13:00 – 23:00 uur
6 augustus tussen 08:00 en 20:00 uur

Bereikbaarheid tijdens op- en afbouw evenement:
Tijdens het op- en afbouwen van het evenement blijven alle wegen en parkeerplaatsen rondom de
NDSM-werf goed bereikbaar. Op de NDSM-werf zelf kunt u wellicht iets van hinder ondervinden.
Maatregelen voor succes
Wij steken uiteraard veel tijd en energie in het organiseren van dit festival. Hierbij wordt niet alleen
rekening gehouden met het plezier van bezoekers, maar ook met buurtbewoners.
Zo zijn er maatregelen genomen om de overlast te beperken:
•
•
•
•

De evenementsdagen stoppen om 23.00 uur. Dat betekent dat u na dit tijdstip geen muziek
meer hoort vanaf ons festival.
Gedurende dit evenement houden wij toezicht op het geluidsniveau, zodat dit niet boven de
vastgestelde geluidsnormen uitkomt.
Er is een professioneel beveiligingsbedrijf (Forty4 Security) betrokken bij de organisatie, dat
zorgt voor de orde en veiligheid tijdens het evenement.
Indien noodzakelijk wordt er in overleg met GVB extra pontverkeer ingezet.

Contact:
Eventuele vragen en/of klachten kunt u op de volgende manier kenbaar maken:
- Organisatie:
info@adamsbeerfestival.nl
telefoonnummer: 06-55133728
- Gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar)
- Via website gemeente www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.
Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen en hopen u
door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien u graag op ADAM’s Beer
Festival!
Team ADAM’s Beer Festival

