
Het  Amsterdams  Verbond  
  
Beste  buurtbewoner,  
  
Evenement  
Hierbij  willen  wij  u  graag  informeren  over  het  muziek  evenement  dat  op  zondag  5  mei  2019  in  de  
Tuinen  van  West  zal  plaatsvinden.  Op  deze  dag  wordt  vanaf  12:00  uur  ’s  middags  tot  23:00  uur  ’s  
avonds  het  bevrijdingsfestival  “Het  Amsterdams  Verbond”  gehouden.  De  organisatie  is  in  handen  van  
4PM  Entertainment.  We  verwachten  maximaal  15.000  bezoekers.  Heeft  u  interesse  in  een  
buurtkaartje?  Mail  dan  naar  info@hetamsterdamsverbond.nl  en  vermeld  daarbij  uw  adres.  Wij  sturen  u  
een  mail  waarmee  u  met  korting  een  ticket  kunt  bemachtigen  via  de  website.  
  
Op  –en  afbouw  
De  opbouw  van  het  evenement  vindt  plaats  van  30-04-2019  t/m  05-05-2019.  De  afbouw  vindt  plaats  
van  06-05-2019  t/m  08-05-2019.  Er  wordt  tussen  08.00  uur  en  20.00  uur  gewerkt.  
  
Vergunning  
De  vergunning  voor  dit  evenement  is  verstrekt  door  Stadsdeel  Nieuw-West.  In  samenspraak  met  4PM  
Entertainment,  Politie  Amsterdam-Amstelland,  Brandweer,  Omgevingsdienst  Noordzeekanaalgebied  
en  het  stadsdeel  zijn  afspraken  gemaakt  om  het  evenement  goed  te  laten  verlopen.  
  
Maatregelen  overlast  
Om  geluidsoverlast  te  beperken  wordt  er  tijdens  het  evenement  gecontroleerd  of  de  geluidsnormen,  
zoals  die  zijn  vergund,  niet  worden  overschreden.  Ook  wordt  zowel  bij  het  binnenkomen,  als  bij  het  
verlaten  van  het  evenement  toegezien  op  een  dosering  van  bezoekersstromen.  De  bezoekers  zullen  
voornamelijk  per  fiets  naar  het  festival  zullen  komen.  Om  dit  op  te  vangen  plaatsen  wij  een  grote  
fietsenstalling  op  het  parkeerterrein  van  Rijk  van  de  Keizer.  Bezoekers  die  per  auto  komen  worden  
naar  het  parkeerterrein  naastgelegen  aan  het  evenemententerrein  geleid.  Om  wildparkeren  te  
voorkomen  zetten  we  extra  verkeersregelaars  in  de  woonwijk.  Het  wordt  bezoekers  afgeraden  om  met  
de  auto  te  komen.  Tijdens  de  uitstroom  worden  pendelbussen  ingezet  om  bezoekers  zo  snel  mogelijk  
naar  station  Sloterdijk  te  vervoeren.  Langs  de  route  van  de  reguliere  bushalte  aan  de  Aalbersestraat  
tot  het  festivalterrein  worden  urinoirs  en  afvalcontainers  geplaatst  om  wildplassen  en  straatvervuiling  
tegen  te  gaan.  Er  zal  een  mobiel  team  van  de  beveiliging  toezicht  houden  in  de  woonwijk,  en  wordt  er  
gelijk  na  afloop  van  het  evenement  een  schoonmaak  in  de  woonwijk  gedaan.    
  
Melding  overlast  
Ervaart  u  als  omwonende  toch  overlast  van  dit  evenement,  meld  dit  dan  via  het  volgende  
telefoonnummer  van  de  organisatie: 06-83630107  of  via  info@hetamsterdamsverbond.nl.    
Bij  de  vermelding  zal  er  gevraagd  worden  naar  uw  naam,  postcode  en  huisnummer.  U  kunt  bij  overlast  
ook  bellen  met  de  gemeente  Amsterdam  op  het  nummer  14020,  bellen  met  Jeroen  Bouman  (06-
13016576,  Gebiedsmakelaar  Geuzenveld)  of  een  melding  doen  op  de  website  van  de  gemeente  
Amsterdam:  www.amsterdam.nl,  melding  overlast  openbare  ruimte.  
  
Houdt  u  rekening  met  de  soundcheck.  Deze  vindt  op  4  mei  plaats  tussen  16:00  –  18:00  uur.  
  
Aanvullende  informatie  voor  bewoners  
Om  de  verkeersstromen  zo  goed  mogelijk  te  reguleren  zijn  er  enkele  aanvullende  maatregelen  
genomen  die  voor  u  van  belang  zijn.  De  achterzijde  van  deze  brief  geldt  voor  u  als  een  bewonerskaart  
en  is  te  gebruiken  voor  autorijdende  bewoners.  Op  5  mei  2019  legt  u  deze  kaart  DUIDELIJK  op  het  
dashboard  van  uw  auto.  Hierdoor  weten  de  werkzame  verkeersregelaars  dat  u  onder  het  
bestemmingsverkeer  valt  en  kunnen  ze  u  doorlaten  bij  wegafzettingen.  De  doorgang  Aalbersestraat  -  
Cornelis  Outshoornstraat  is  op  5  mei  tussen  10:00  uur  en  01:00  uur  in  beide  richtingen  afgesloten  
voor  bewoners  en  bestemmingsverkeer.  De  wijk  is  wél  toegankelijk.  Er  geldt  een  omleiding  via  de  
Sam  van  Houtenstraat  –  Gerda  Brautigamstraat  -  Bok  de  Korverweg.  Mocht  u  meer  informatie  willen  
bent  u  welkom  om  tijdens  opbouwdagen  langs  te  komen  bij  ons  productiekantoor!  
  
Met  vriendelijke  groet,  Floris  Dokkum  |  4PM  Entertainment  


