Amsterdam, 9 augustus 2022
Beste Buurtbewoner,
Begin 2021 kondigden Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en manager Frank Lammers aan een gelegenheidsband te beginnen met als doel Nederland leuke avonden te bezorgen tijdens de lockdown periode. Naar de
livestreams in Carré, op Paleis Noordeinde, in de Kuip en in De Efteling keken in totaal 7,5 miljoen mensen.
Op 16, 17 en 18 september treden ze voor het eerst op voor publiek, en dat in het Olympisch Stadion! De
organisatie is in handen van Tribe Company en Modestus. Er worden maximaal 30.000 bezoekers per show
verwacht. Middels deze brief willen wij u verder informeren over dit evenement.
Planning
Opbouw
Show 1
Show 2
Show 3
Afbouw

Maandag 5 september t/m donderdag 15 september (07:00 – 23:00 uur)
Vrijdag 16 september (11:30 – 16:00 uur: soundcheck + generale repetitie)
Vrijdag 16 september (20:00 – 23:00 uur, deuren open v.a. 17:00 uur & voorprogramma)
Zaterdag 17 september (20:00 – 23:00 uur, deuren open v.a. 17:00 uur & voorprogramma)
Zondag 18 september (16:00 – 19:00 uur, deuren open v.a. 13:00 uur & voorprogramma)
Maandag 19 september t/m vrijdag 23 september (08:00 – 23:00 uur)

Op de op- en afbouwdagen wordt er vanaf 07:00 tot uiterlijk 23:00 uur gewerkt. Mocht er na 23:00 uur gewerkt worden, betreft dit werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Alleen op vrijdag
16 september en zaterdag 17 september kan er iets langer (lichte) geluidsoverlast verwacht worden i.v.m.
de uitstroom van bezoekers en schoonmaak na afloop van het evenement.
Gedurende de shows zal er af en toe vuurwerk afgestoken worden.
Verkeerswijzigingen op show dagen (16, 17 & 18 september 2022)
Olympisch Stadion, Stadionplein & Parkeergarage
• De rondweg rondom het Olympisch Stadion is voor al het verkeer afgesloten.
• Fietspad (zijde Olympisch Stadion/Total tankstation) wordt afgesloten vanaf het moment dat de
deuren geopend zijn (Vrijdag en Zaterdag om 17:00 uur en zondag om 13:00 uur) totdat het publiek het stadion heeft verlaten (Vrijdag en Zaterdag om 01:00 uur en zondag om 23:00 uur). Fietspad zijde Stadionplein blijft toegankelijk.
• Parkeergarage blijft bereikbaar, uitrijden van de garage kent een omleiding via Eosstraat en
Rheastraat.
• Tijdens de uitstroom* wordt de Stadionweg vanaf het kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in
beide richtingen afgesloten om de verkeersveiligheid van de lopende bezoekers te borgen en
doorstroming tijdens de piekuitstroom te optimaliseren. Er geldt een omleiding via de Parnassusweg.
* Vrijdag 16 en zaterdag 17 september (22:00 – 01:00 uur) & zondag 18 september (19:00 – 22:00 uur)

Laan der Hesperiden
• Laan der Hesperiden wordt afgesloten vanaf de parkeergarage richting het Stadionplein (vrijdag &
zaterdag 15:00 – 01:00 uur, zondag tussen 12:00 – 22:00 uur).
• Inpandige parkeergarage ter hoogte van nummer 166 blijft bereikbaar. De uitstroom route naar
deze parkeergarage loopt via de Eosstraat en Rheastraat.
• De ventweg van de Laan der Hesperiden blijft toegankelijk voor automobilisten.
• Om wildparkeren te voorkomen worden enkel bewoners bij de Eosstraat doorgelaten door de verkeersregelaar. Neem daarom deze brief of digitale bewonerspas (zie verderop) mee wanneer u inen/of uitrijdt op showdagen (16, 17 & 18 september)
IJsbaanpad
• Het IJsbaanpad wordt ten tijde van de uitstroom gebruikt voor Kiss & Ride, de bewoners van de
woonboten kunnen uiteraard doorgang krijgen. Nadrukkelijk verzoek is wel om tijdens de uitstroom (zie bovenstaand) deze route niet te gebruiken i.v.m. de vele voetgangers.

•

Er zullen verkeersregelaars ingezet worden die erop toezien dat er niet wordt geparkeerd door bezoekers. Op vertoon van deze brief , de digitale bewonerspas, of bewonerspas IJsbaanpad / Jachthavenweg krijgt u toegang.

Station Amsterdam Zuid WTC
• De looproute vanaf het station Zuid loopt vanaf het Zuidplein, links naar de Strawinskylaan, vervolgens de Fred Roeskesstraat en dan rechtsaf naar de Amstelveenseweg. Deze route wordt na afloop van het evenement in omgekeerde richting teruggelopen.
• De parkeervakken in de Fred Roeskesstraat zijn van 14 -18 september afgesloten.
Vergunning & maatregelen
De vergunning voor dit evenement wordt verstrekt door Stadsdeel Zuid. Tussen de organisatie, Olympisch
Stadion, politie Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Omgevingsdienst en het Stadsdeel zijn afspraken gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.
In totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van
toegestane geluidsniveaus. Zoals voorgeschreven zullen er op de showdag geluidsmetingen uitgevoerd
worden om te verzekeren dat we binnen de geluidsnormen blijven die de Gemeente Amsterdam stelt.
Zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het evenement wordt toegezien op een goede dosering
van bezoekersstromen. De voorspelling op basis van het bezoekersprofiel is dat het merendeel van de bezoekers met de fiets, het OV, taxi/Kiss & Ride en besteld vervoer het evenement zal bezoeken. Om fietsen
te parkeren plaatst de organisatie een groot aantal fietsenstallingen op zowel het Stadionplein als op de
Laan der Hesperiden. Om wild parkeren in de omliggende woonwijk tegen te gaan, zet de organisatie verkeersregelaars in. Langs de looproute tot aan het evenemententerrein worden toiletten en afvalbakken
geplaatst om wildplassen en zwerfvuil tegen te gaan. Bovendien houdt een mobiel team van de Politie en
beveiliging toezicht in de woonwijk en wordt er na afloop van het evenement een schoonmaakronde gedaan.
Melding overlast
Ervaart u als omwonende toch overlast van dit evenement, laat het ons dan weten via: 0615607744. Mailen kan ook via: info@thestreamers.nl Het is fijn als u hierbij uw naam en adres vermeld zodat wij gedurende het evenement metingen in de buurt kunnen verrichten en de klachten kunnen opnemen in het evaluatierapport. U kunt bij overlast ook bellen met de gemeente Amsterdam op het nummer 14020.
Ontvangt u deze bewonersinformatie voortaan graag ook digitaal? Dat is mogelijk. U kunt een mail sturen
naar office@olympischstadion.nl.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen we deze graag.
Met vriendelijke groet,
De organisatie van The Streamers en het Olympisch Stadion

