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12 april 2016
Kingsland Festival 2016

Beste omwonende,
Op Koningsdag 2016, woensdag 27 april aanstaande, wordt vanaf 12.00 uur ’s middags tot 20.00 uur
’s avonds het dance-event ‘Kingsland Festival’ gehouden in en op het voorplein van RAI Amsterdam. De
organisatie is in handen van 4PM en EA Events. Op last van de gemeente moeten de soundchecks
plaatsvinden op 26 april na 20.00 uur. Deze soundchecks zullen maximaal twee uur in beslag nemen tot
uiterlijk 22.00 uur ‘s avonds. We zijn nog in gesprek met de gemeente om de soundchecks iets te vervroegen.
Vergunning en geluidsontheffing
De vergunning voor dit evenement is verstrekt door stadsdeel Zuid en de geluidsontheffing door de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In samenspraak met de organisatie, RAI Amsterdam, Politie
Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het stadsdeel zijn afspraken
gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.
Vanaf zaterdag 23 april zullen delen van het fietspad aan de Europaboulevard (kant RAI) afgesloten zijn. U
wordt door verkeersregelaars omgeleid en er staan borden. Ook zal zowel bij het binnenkomen, als bij het
verlaten van het evenement worden toegezien op een goede dosering van de bezoekersstromen. De
Wielingenstraat wordt op woensdag 27 april van 18:30-21:30 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De
afzetting zal lopen vanaf het Scheldeplein tot de kruising met de Herman Heijermansweg. Enkel taxi’s en
bestemmingsverkeer zullen tijdens de afzetting gebruik kunnen maken van de rijbaan in westelijke richting.
Contact
Ervaart u toch overlast tijdens dit evenement, meld dit dan via telefoonnummer 020-5493404. Dit
telefoonnummer is op 27 april te bereiken van 11.00 -21.00 uur. Deze telefoon zal in het productiekantoor
worden opgenomen door iemand van de organisatie. Bij de vermelding kan er gevraagd worden naar uw
naam, postcode en huisnummer om enerzijds gedurende het evenement metingen in de buurt te kunnen
verrichten en anderzijds de klachten op te nemen in het evaluatierapport.

Ook kunt u algemene klachten richten tot het klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl. Deze e-mails
worden de dag na het evenement opgepakt.
Mocht u geen contact kunnen krijgen met de evenementenorganisator, dan kunt u een melding doen bij de
gemeente Amsterdam via www.amsterdam.nl/contact of bellen naar 14 020.
Digitale buurtnieuwsbrief
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u te informeren dat wij dit voorjaar de eerste online
nieuwsbrief van RAI Amsterdam uitbrengen. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunt u zich
aanmelden via de online webpagina: www.rai.nl/buurtnieuwsbrief
Met vriendelijke groet,

Marcel Jongkind
Vergunningenofficer RAI Amsterdam
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