Amsterdam, 20 november 2018
Aan de omwonenden van de NDSM-Loods
Betreft: Evenementen in de NDSM-Loods rondom oud en nieuw
Geachte Amsterdammer,
Via deze brief brengen wij u op de hoogte van onze aankomende evenementen in de NDSMLoods op de NDSM-werf in Amsterdam. Op 28 en 31 december vindt er een evenement
plaats in de avonduren. Hiervoor gaan wij op 21, 24, 27 en 29 december t/m 3 januari op- en
afbouwen.
Wat betekent dit voor u?
In de periode van de evenementen is het druk in en rond de NDSM-Loods. De entree voor
de evenementen loopt via de westkant van de Loods, bezoekers zullen via het plein
binnenkomen. Wij als organisatie zorgen ervoor dat alle bedrijven op de NDSM bereikbaar
blijven. Er worden geen wegen afgezet.
Ook op de pont vanaf Amsterdam Centraal Station wordt het druk. Op de evenementen
dagen zijn er extra ponten. Deze zijn ook toegankelijk voor u en ander verkeer richting noord.
De ponten varen naast de gewone dienstregeling vaker en langer heen en weer. Dit om
zoveel mogelijk overlast te voorkomen.
Tot slot kunt u geluidsoverlast ervaren tijdens de evenementenperiode. Hiervoor bieden wij
bij voorbaat onze excuses aan.
Hieronder vindt u een overzicht van onze werktijden en shows.
21, 24 en 27 december

Bouw

08.00 – 20.00 uur

28 december

Event Liquicity Winterfestival

22.00 – 07.00 uur

29 en 30 december

Ombouw

08.00 – 20.00 uur

31 december

Event Vunzige Deuntjes NYE

21.00 – 07.00 uur

1, 2 en 3 januari

Afbouw

08.00 – 20.00 uur

Overige maatregelen tijdens de periode
Een aantal evenementen op de NDSM-Werf en in de NDSM-Loods zijn belangrijk voor het
culturele klimaat van Amsterdam Noord. De evenementen Liquicity en Vunzige Deuntjes zijn
hier een onderdeel van. De organisatie heeft de volgende maatregelen genomen om de
overlast zoveel mogelijk te beperken:
- We richten ons geluid op het publiek, en niet op de buurt.
- We zetten extra ponten in voor de bezoekers en alle gebruikers van de NDSM-Werf.
- De beveiligers lopen tijdens het evenement rondes over de NDSM om eventuele
ongewenste bezoekers naar huis te sturen. De beveiligers zijn ten alle tijden
aanspreekbaar voor omwonenden.
- Schoonmakers komen dagelijks direct na het evenement schoonmaken.
- De op- en afbouw van de evenementen vindt zoveel mogelijk plaats via de westkant
van de NDSM-Loods. Dit om onnodige hinder (op straat) te vermijden.

Mocht u tijdens onze evenementen toch hinder ondervinden, dan kunt u voor uw klacht of
vraag contact opnemen met de organisatie, bereikbaar op 020 516 008 3. Onze organisatie
handelt alle berichten direct af na een melding via dit nummer. Daarnaast kunt u ook bij de
gemeente terecht via telefoonnummer 14020. Wilt u een melding maken van overlast in de
openbare ruimte? Ga naar www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/ . Bij
vragen over deze brief of het evenement kunt u ook altijd mailen met team Liquicity en
Vunzige Deuntjes: eefje@apenkooi.com.
Wij hopen op uw begrip en zien u graag terug op onze evenementen.
Met vriendelijke groet,
Team Liquicity en Vunzige Deuntjes

