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BEWONERSBRIEF  

REGGAE LAKE FESTIVAL 2019 

 

Amsterdam, 26 juli 2019 

 

Beste buurtbewoner van het Gaasperpark,  

 

Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 organiseren wij het Reggae Lake festival aan de Noordoever 
van het recreatiegebied Gaasperplas. Via deze brief willen wij u informeren over het festival en hoe u en 
uw bezoekers toegang krijgen tot uw wijk. Bewaar deze brief daarom goed. 

BEREIKBAARHEID VAN HET PARK; OP EN AFBOUW PERIODE 

Op zondag 18 augustus 2019 begint de opbouw van het festival. De afbouw duurt uiterlijk tot en met 
donderdag 29 augustus 2019. Gedurende deze periode zijn niet alle doorgaande fiets- en wandelpaden in 
het park toegankelijk. Op de afbeelding in de bijlage van deze brief en op onze website kunt u 
alternatieve fiets-, wandelroutes en afzettingen vinden. Het plaatsen van de vooraankondigingen / 
omleidingsborden geschiedt  7 dagen voor de opbouw van het evenement.  

Voorzorgsmaatregelen overlast 

Om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken wordt een professioneel team van 
beveiligers en verkeersregelaars ingezet. De bebording geeft aan waar de alternatieve fiets, 
wandelroutes en afzettingen zich bevinden. Langs de route van het metrostation Gaasperplas naar het 
festivalterrein worden voldoende vuilnisbakken en plaskruizen geplaatst. 

PARKEREN  

Wij moedigen onze bezoekers aan zoveel mogelijk gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. 
Festivalbezoekers die toch met de auto naar het festival komen, parkeren bij het metrostation 
Kraaiennest waar een parkeerterrein zal worden ingericht. De bezoekers zullen worden begeleid door 
verkeersregelaars naar een plek die is ingericht voor festivalbezoekers. Om parkeerproblemen in de 
woonwijken en de omgeving van het festival te voorkomen worden de afslagen Loenendreef, 
Leusdenhof, Leksmondhof en Leerdamhof aan de Langbroekdreef voor festivalbezoekers afgesloten. 
Daarnaast worden in de omgeving van het station Kraaiennest de Klieverinkweg en de Kemangiestraat 
aan de Kromwijkdreef afgesloten. Ook de Driemondweg wordt afgesloten voor festivalbezoekers.  

PARKEREN BEWONERS 

Bewoners van de afgesloten woonwijken worden doorgelaten door de parkeerwacht op vertoon van 
deze bewonersbrief. Bij twijfel kan de parkeerwacht vragen naar uw adres en en/of legitimatie.  

Let op: deze procedure voor toelating en toegang tot de wijk is van toepassing gedurende de twee 
festivaldagen en geldt niet als parkeervergunning. 

MEER DAN ÉÉN AUTO   

Zijn er meerdere auto’s in uw huishouden, dan kunt u uw gegevens en het kenteken van de auto 
achterlaten bij de parkeerwachter. 
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BEZOEKERSREGELING VOOR BEWONERS   

Krijgt u tijdens de festivalperiode bezoekers met de auto, dan kunt u het volgende doen:  

Maak een briefje waarop het volgende vermeld staat: 

o uw naam, adres en telefoonnummer; 
o het aantal bezoekende auto’s dat u verwacht; 
o de kenteken(s) van deze auto(’s). 
o Geef dit briefje af bij de parkeerwacht op de dag dat u uw bezoek verwacht; 
o informeer uw bezoekers over de afsluiting, zij kunnen zich melden bij de parkeerwacht bij uw 

wijk en worden onder vermelding van uw naam, adres en hun kenteken doorgelaten.   

De gegevens van de bezoekende auto’s worden verzameld zodat uw bezoeker(s) kan worden toegelaten 
tot de wijk. Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden en na afloop van de festival dagen 
worden de gegevens vernietigd. 

Geluid  

Zowel de openingstijden als de muziektijden van het festival zijn op beide dagen van 13:00 uur tot 23:00 
uur. De soundcheck vindt voorafgaand aan de openingstijden plaats op zaterdag tussen  11:00 uur en 
13:00 uur en op zondag tussen 11:00 uur en 13:00 uur. Meer informatie over het programma kunt u 
vinden op www.reggaelake.nl 

CONTACT  

Wij doen ons uiterste best om u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u onverhoopt toch overlast 
ervaren, dan kunt u op de volgende wijze contact opnemen.  

• Tijdens het evenement kunt u rechtstreeks bellen met de organisatie op locatie             

via 0613162307 of een mail sturen naar buurt@reggaelake.nl 

• Daarnaast kunt u bellen met het gemeentelijk telefoonnummer 14020. 
Overlastmeldingen tijdens de festivaldagen kunt u ook online doorgeven via 
www.amsterdam.nl/overlast De dienstdoende handhaver zal zorgdragen voor de 
afhandeling van uw melding. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw melding? 
Dan kunt u online een klacht indienen via www.amsterdam.nl/klachten 

 

U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen!   

Met vriendelijke groet,  

 

De organisatie van het Reggae Lake Festival 
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