
                                                    

BEWONERSBRIEF REGGAE LAKE FESTIVAL 2022

Amsterdam, 29 juli 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Op zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2022 organiseren wij het Reggae Lake Festival aan de Noordoever van
het recreatiegebied Gaasperplas. Via deze brief willen wij u informeren over het festival. 

MUZIEK 
Reggae en aanverwante  muziekgenres  zijn  de belangrijkste  ingrediënten  van  het  Reggae  Lake Festival.  De
openings- en muziektijden van het festival zijn op beide dagen van 13:00 tot 23:00 uur. 
De soundcheck is op zaterdag 20 augustus tussen 11:00 en 13:00 uur en op zondag 21 augustus tussen 11:00 en
13:00 uur. 

OPBOUW EN AFBOUW 
Voor de opbouw van het festival worden op vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus de eerste materialen
afgeleverd en hekken geplaatst. Vanaf zondag 14 augustus wordt gebouwd aan podia en tenten dagelijks van ca.
08:00 tot 20:00 uur. Vanaf maandag 22 augustus wordt er afgebouwd. Het evenemententerrein in het park is
afgesloten vanaf zaterdag 13 augustus 08:00 uur en wordt op donderdagmiddag 25 augustus weer opgeleverd. 

AFSLUITINGEN 
Gedurende deze periode zijn niet alle doorgaande fiets- en wandelpaden in het park toegankelijk. Onderaan deze
brief kunt u op een plattegrond de afzettingen en alternatieve fiets- en wandelroutes vinden. 

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WIJK

Binnen het Gaasperpark is er geen parkeerlocatie aanwezig 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  en
Kouwenoordweg  afgesloten.  Ook  de  Driemondweg  wordt  afgesloten  voor  festivalbezoekers.  Omdat  het
Gaasperpark geen eigen publieksgarages heeft wordt er in de communicatie vooraf met de bezoekers duidelijk
gecommuniceerd dat Reggae Lake geen eigen publieksparkeergelegenheid heeft en in feite ‘autovrij’ is. Voor
bezoekers die alsnog met de auto komen is parkeergelegenheid ingericht bij het metrostation Kraaiennest.

Let op! Als u woont in een van de afgesloten wijken kunt u als bewoner toegang krijgen
tot de afgesloten kruisingen door deze brief te laten zien aan de verkeersregelaar. Als u
gasten ontvangt, meld deze dan vooraf aan bij de verkeersregelaar.  

Mocht u de brief niet bij u hebben, dan kunt u alsnog door de afzetting heen door middel van controle vragen die
de  verkeersregelaar  dan  aan  u  stelt.  Zijn  er  meerdere  auto’s  in  uw  huishouden,  dan  kunt  dit  aan  de
parkeerwachter of de organisatie melden. 

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 tijdstip waarop u bezoek verwacht;
o Het aantal bezoekers met auto dat u verwacht,
o en zo mogelijk de namen van de bezoekers en kenteken van zijn/haar auto. 
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 en adres doorgelaten. 
o Let op! Bezoekers die niet aangemeld zijn, worden niet doorgelaten! 
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Bewaar deze brief met informatie over het festival en onze contactgegevens. Deze procedure voor toelating en
toegang tot de wijk is van toepassing gedurende de twee festivaldagen, 20 en 21 augustus 2022, en geldt niet als
parkeervergunning.

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 06 16 50 66 33 of een
mail sturen naar buurt@reggaelake.nl

 Overlast  van  evenementen  kunt  u  ook  melden  via  de  website  van  de  gemeente  Amsterdam:
www.amsterdam.nl/meldingen of telefonisch via 14020.

 Heeft u nog een klacht na afloop van het evenement? Dan kunt u deze indienen via www.amsterdam.nl/klachten 

Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.reggaelake.nl  

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Reggae Lake Festival
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