BEWONERSINFORMATIE
Op Koningsdag 201, zaterdag 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 Entertainment en EA Events.
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 dinsdag 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 zaterdag 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.
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.

Planning
De opbouw van het event is globaal als volgt:
Zondag 21 april
Maandag 22 april
Dinsdag 23 april
Woensdag 24 april
Donderdag 25 april

lossen ballast RAI terrein
08.00- 20.00 start opbouw basis P6/ P8 en hallen
08.00 – 20.00 bouwwerkzaamheden P6/ P8/ hallen en afsluiting fietspad
08.00 – 20.00 bouwwerkzaamheden P6/ P8 en hallen
08.00 – 20.00 bouwwerkzaamheden P6/ P8/P7 congresplein/ entree C/G en
Hallen
Vrijdag 26 april 08.00 -20.00 bouwwerkzaamheden P6/ P8/P7 congresplein/ entree C/G en
Hallen
20.00 – 22.00 soundcheck stages
Zaterdag 27 april
12.00 – 20.00 show
20.00 – 00.00 start afbouw*
Zaterdag 28 april
08.00 – 20.00 afbouw
Zondag 29 apil
08.00 – 18.00 afbouw
*Let op; er is een nachtbreek van 27 op 28 april!
Contact
Ervaart u toch overlast tijdens dit evenement, meld dit dan via telefoonnummer 06-40846087
. 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 emails worden de dag na het evenement behandeld.
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.

