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Zaandam, 11 oktober 2019
Betreft:
Dockyard Daytime Festival ADE 2019 op het N1-Park, Amsterdam
Door middel van deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen dat op zaterdag 19 oktober 2019 het Dockyard Daytime
Festival plaats zal vinden op het N1-Park, Amsterdam. Dockyard Daytime Festival is een dance muziekfestival dat aandacht geeft
aan moderne elektronische muziek.
Het evenement begint om 11.00 uur ’s ochtends en eindigt om 23.00 uur. Het evenement kan, conform de verleende
vergunning, aan maximaal 20.000 bezoekers plaats bieden.
Het heeft onze hoogste prioriteit dat (geluids)overlast, voor u als omwonende, tot een minimum beperkt blijft. Regels met
betrekking hierop worden dan ook zeer nauwkeurig nageleefd. Door de afdeling inspectie stadsdeel Nieuw-West zal tijdens het
festival regelmatig metingen worden gehouden. Om de geluidsvolumes (continue) goed te kunnen bewaken zullen in de
omgeving meetkastjes worden geplaatst.
Na afloop van het festival wordt direct begonnen met het opruimen en schoonmaken van het terrein. Eventuele schade aan het
terrein zal worden hersteld.
De parkeerplaats voor festivalbezoekers bevindt zich direct naast het terrein. Van daar lopen de festivalgangers richting het N1Park. De omgeving zal worden voorzien van verkeersborden en verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden. De
buurt zal te allen tijde voor bewoners bereikbaar blijven. Tijdens het evenement wordt het fietspad langs de Westpoortweg
afgesloten tussen de Heining en de Australiëhavenweg. Doorgaand fietsverkeer wordt door middel van omleidingsborden via
een alternatieve route omgeleid.
Voor dit evenement is het noodzakelijk om de volgende wegen geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Deze afsluitingen bevinden
zich alleen op gemeentelijke wegen.
• Scharenburg wordt afgesloten in westelijke richting vanaf de kruising Herwijk met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Bornhout wordt vanaf 21 uur afgesloten met een afsluiting vanaf de Australiëhavenweg.
• Afgesloten wordt Wethouder van Essenweg tussen Dortmuiden en het gemaal.
Onze beveiligers zorgen ervoor dat, na afloop van het evenement, de bezoekers het festivalterrein op een veilige en ordelijke
wijze zullen verlaten.
Verder willen wij u graag attent maken op de volgende punten:
o Op vrijdag 18 oktober worden tussen 15.00 uur en 18.00 uur soundchecks uitgevoerd. Deze soundchecks
vinden binnen dit tijdsbestek incidenteel plaats en zijn onder andere nodig om de geluidshinder op zaterdag 19
oktober tot een minimum te kunnen beperken.
o Vanaf vrijdag 11 oktober worden de eerste materialen afgeleverd op het terrein. Direct na afloop van het
evenement wordt gestart met de schoonmaak en afbouw. De afbouw van het evenement is gereed op
woensdag 23 oktober 18:00 uur.
Indien u op de dag van het evenement onverhoopt overlast ervaart, dan kunt u bellen met nummer van de gemeente
Amsterdam 14 020 en/of met Dockland Events via +316 17 25 06 55. Of via de website van de gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl melding overlast openbare ruimte.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip. Indien u meer informatie wenst kunt u
onze website bezoeken: www.dockyardfestival.com
Met een vriendelijke groet van de gehele Dockyard crew.
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