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Beste Buurtbewoner(s),
Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van het evenement ‘Oranjebloesem’ in en rondom het Olympisch
Stadion op Koningsdag, 27 april 2019. Het doel van deze berichtgeving is vooral om belangrijke momenten en mogelijke
overlast aan te kondigen en daarnaast om een mogelijkheid tot communicatie aan te bieden vooraf, tijdens en mogelijk
na het evenement. Op essentiële aspecten als geluidoverlast, tijdstippen en verkeersmaatregelen wordt in deze brief
specifiek ingegaan.
Showtijden van het evenement:
Koningsdag 27.10.19 / 12:00-21:30 uur
Start op- en afbouw:
Van donderdag 18 april vanaf 08:00 uur tot en met dinsdag 30 april 18:00 uur zal onze organisatie bezig zijn met de open afbouw van het evenement.
Soundcheck:
Op 26.04.2019, tussen 16:00 en 20:00 uur, wordt er een soundcheck gedaan. De geluidssystemen van de podia worden
voor een kort moment aangezet, om te controleren of de apparatuur naar behoren werkt. In totaal zal er niet meer dan
een uur soundcheck hoorbaar zijn op vrijdag.
Geluidoverlast:
In de totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van toegestane
geluidsniveaus. Conform de voorschriften zullen er geluidsmetingen uitgevoerd worden om te verzekeren dat wij binnen de
geluidsnormen blijven die de gemeente Amsterdam stelt.
Verkeersaanwijzigingen, deze gelden enkel op 27-04:
Stadionplein en fietspaden
§
Het Olympisch Stadion zal inclusief het plein eromheen voor al het verkeer afgesloten zijn. Ook zal het fietspad aan de
kant van het stadion langs het Total station worden afgesloten. Het fietspad aan de Stadionpleinzijde is wel open voor
fietsverkeer. Ook het fietspad langs de laan der Hesperiden wordt tijdens de show gesloten.
Laan der Hesperiden
§
Tijdens het evenement wordt de laan der Hesperiden afgesloten vanaf het stadionplein richting parkeergarage en
Olympisch Stadion. De parkeergarage onder het Olympisch Stadion zal alleen bereikbaar zijn voor abonnementhouders
middels het tonen van het abonnement. De P+R zal gesloten zijn. De ventweg van de Laan der Hesperiden is gewoon
beschikbaar voor automobilisten, net als de aangelegen inpandige parkeergarage ter hoogte van nummer 166. De route
hiernaartoe loopt via de Eosstraat en de Rheastraat. Enkel bewoners worden bij de Eosstraat doorgelaten door een
verkeersmedewerker om wildparkeren te voorkomen. Het is raadzaam deze brief in uw auto mee te nemen wanneer u inen/of uitrijdt op 27 april.
IJsbaanpad
§
Op het IJsbaanpad wordt er een tijdelijke taxistandplaats ingericht. Deze weg is voor overig vervoer afgesloten. De
woonboten aan de Jachthavenweg zijn wel bereikbaar voor bewoners door het tonen van de bewonerspas.
Piet Kranenpad
•
Voetgangers worden tijdens de uitstroom via de Jan Wilsbrug naar het Ijsbaanpad geleid voor de taxi cue en Kiss & Ride.
Hier kan enig geluidsoverlast aan worden ondervonden.
Fred Roeskestraat
§
Op de Fred Roeskestraat wordt er een tijdelijke parkeerplaats ingericht voor touringcars waardoor parkeervakken worden
afgezet. Hierbij is de autoweg beschikbaar voor vervoer maar zal het naastliggende fietspad worden afgezet. De omleiding
voor fietsers loopt over de stadionkade.

Uiteraard is er in overleg met de gemeente een uitgebreid veiligheids- en mobiliteitsplan opgesteld en doen wij er alles
aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over het evenement dan kun je tijdens de op- en afbouwperiode en het
evenement contact opnemen met onze organisatie op het telefoonnummer: 06 22 89 06 02. Tot slot geven wij aan de
eerste 50 verzoeken twee gratis tickets om het evenement te bezoeken. Aanmelden kan via het mailadres
buurtbewoners@oranjebloesem.com met als titel: buurtbewoners Oranjebloesem. Wij vragen u dan om twee foto’s van
poststukken mee te sturen, zodat wij zeker weten dat u een buurtbewoner bent.
Met vriendelijke groet,
Malou Jongejans
Chasing the Hihat Productions BV

