Aan: omwonenden van Sportpark Drieburg Amsterdam
Geachte heer / mevrouw
In de middag een voetbaltoernooi en ’s avonds een volwaardig muziekfestival waar veel te
ontdekken valt, dat is SoccerRocker. Op zaterdag 18 juni vindt alweer de tiende editie plaats op
Sportpark Drieburg in Amsterdam Oost. Het is daarmee ook meteen de laatste editie van ons
festival.
SoccerRocker heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een echt showcase festival met
een neus voor veelbelovende topacts. Dit jaar komen o.a. Sophie Straat, Gotu Jim, Personal
Trainer en Yin Yin spelen op het hoofdveld van voetbalclub DVVA.
Op de volgende data zou u mogelijk iets van het evenement kunnen merken
Opbouw: Vrijdag 17 juni
Evenement: Zaterdag 18 juni van 10:00 – 23:30 uu
Afbouw: Zondag 19 jun
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 dez
vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden me
betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare orde problemen en he
waarborgen van de veiligheid
Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alle
aan om het evenement ordelijk te laten verlopen. Zo is de richting en het maximale volume van he
geluid vastgesteld; het podium staat met de rug naar woningen en het geluid gaat richtin
sportvelden
Vragen of klachten
Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich mee kan brenge
sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Als er naar uw mening toc
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: 0900-884
- in geval van vragen over het festival: 06-41147401 (Adriaan Woudstra
U bent natuurlijk van harte welkom op SoccerRocker! Ook is het nog mogelijk om mee te helpen
als vrijwilliger, u kunt zich aanmelden via onze website www.soccerrocker.nl
Namens SoccerRocker

t


t


s


n


.


e


h


,


.


t


g


:


:


.


 


)


4


r


.


,


 


i


,


?


.


 


Adriaan Woudstra en David van Moppes

