Amsterdam, 20 mei 2016
Aan de omwonenden van het Olympisch Stadion
Beste bewoner(s),
Aanstaande zaterdag 4 juni vindt het dance festival The Flying Dutch plaats, in en
rondom het Olympisch Stadion. Tien van ’s werelds beste Nederlandse DJ’s treden
tussen 12.00 uur ’s middags en 23.00 uur ’s avonds op.
Met deze brief willen wij u graag informeren. Vanzelfsprekend brengt de organisatie van
een dergelijk groot evenement ook enige overlast met zich mee voor de omgeving
waarin het gehouden wordt. Dat is helaas niet te voorkomen. U kunt er echter op
vertrouwen dat alle betrokken partijen er al het mogelijke aan doen om deze overlast
voor u zoveel mogelijk te beperken. De opbouw voor het evenement start op 30 mei en
op maandagavond 6 juni zal de afbouw zijn afgerond.
Er zijn diverse maatregelen getroffen waaronder:
 Bezoekers van het evenement parkeren op afstand op het parkeerterrein van de
Rai om het parkeren in rondom gelegen wijken tot een minimum te beperken;
 Geluidsmetingen op het terrein en de omgeving van het Olympisch Stadion om
geluidsoverlast tot een minimum te beperken;
 Het verlengen van GVB trajecttijden zodat bezoekers na afloop van het festival
het centrum en Centraal Station kunnen bereiken.
WEGAFSLUITINGEN:
Tijdens The Flying Dutch is de weg rondom het Olympisch Stadion afgesloten. Dit
betekent dat de toegangswegen hierheen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer
vanaf:
 De Na-Druk-Gelukbrug, naast het Olympisch Stadion bij de rotonde van het
IJsbaanpad;
 De afslag naar het Olympisch Stadion in de bocht van het Stadionplein. Deze
afslag wordt alleen toegankelijk voor de abonnementhouders van de
parkeergarage.
 Om wild parkeren te voorkomen is voor de bezoekers van The Flying Dutch het
IJsbaanpad afgesloten vanaf de rotonde richting de woonboten en het Olympisch
Stadion. Deze weg blijft WEL toegankelijk voor bewoners en bezoekers van het
Frans Otten stadion.
GELUID:
Vanwege de soundcheck, die plaats zal vinden op 4 juni tussen 9.30 tot 12.00, zal het
geluidsniveau tijdelijk hoger zijn dan tijdens de show om de grenzen van het
geluidsniveau af te kunnen bakenen.
INFORMATIE & BEREIKBAARHEID:
Op vrijdag 3 juni is er van 18.30 tot 19.00 uur de mogelijkheid deel te nemen aan een
rondleiding voor buurtbewoners over het festivalterrein. Wilt u zich hiervoor opgeven of
heeft u vragen over bovenstaande informatie, dan kunt u mailen naar
amsterdam@theflyingdutch.com.
Op de dag van de show is het Olympisch Stadion bereikbaar via (020) 305 44 03 en per
mail via: office@olympischstadion.nl
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groeten, mede namens ALDA Events,
Olympisch Stadion Amsterdam

