BEWONERSBRIEF SOCCERROCKER 2019

Aan: omwonenden van Sportpark Drieburg Amsterdam

Amsterdam, 10 juni 2019
Beste buurtbewoner,
’s Middags een feestelijk voetbaltoernooi en ’s avonds een volwaardig muziekfestival waar veel te ontdekken valt, dat is SoccerRocker. Op zaterdag 15 juni vindt
alweer de negende editie plaats op Sportpark Drieburg in Amsterdam Oost.
Het festival vindt plaats op het terrein van voetbalvereniging DVVA. Met o.a.
Roxeanne Hazes, Merol, Ploegendienst, Karel en Thijs Boontjes hebben we dit
jaar op muzikaal gebied voor elk wat wils.
Op de volgende data zou u mogelijk iets van het evenement kunnen merken:
Opbouw:
Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni
Evenement: Zaterdag 15 juni van 10:00 – 23:30 uur
Afbouw:
Zondag 16 juni
Er zal geen beperking zijn in de bereikbaarheid tijdens op- en afbouw en tijdens
evenement.
Om het evenement te mogen houden is een vergunning verleend door Stadsdeel
Oost. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij
ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare orde problemen en het waarborgen van de veiligheid.
Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en
wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen. Zo is de richting en het maximale volume van het geluid vastgesteld; het podium staat met
de rug naar woningen en het geluid gaat richting sportvelden.

Vragen of klachten?
Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich
mee kan brengen sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt
opbrengen. Als er naar uw mening toch teveel overlast wordt veroorzaakt, dan
vragen wij u contact op te nemen met ondergetekenden.
Mocht u tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan
kunt u bellen:
- in gevallen van ernstige overlast: het team Handhaving van stadsdeel Oost
op 020-2534461,
- in geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: 0900-8844
- in geval van vragen over het festival: 06-41147401 (Adriaan Woudstra)
U bent natuurlijk van harte welkom op SoccerRocker! Laat het ons weten via
info@soccerrocker.nl en wij zetten u graag op onze gastenlijst.
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