Aan de omwonenden van de NDSM-werf
Betreft: Evenementen rondom het Amsterdam Dance Event

Amsterdam, 30 september 2021

Beste bewoner van Amsterdam-Noord & Silodam,
Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de aankomende evenementen die gaan plaatsvinden op de NDSM-werf en
in de NDSM-loods tijdens ADE 2021. Uiteraard zijn we super blij dat we na bijna 2 jaar eindelijk weer evenementen morgen
organiseren. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 oktober zullen er in totaal zes evenementen overdag plaatsvinden bij
de NDSM-loods en -werf. Donderdag 14 oktober tot en met zondag 17 oktober zullen er vier evenementen plaatsvinden
van de organisaties DGTL en STRAFWERK in de NDSM-loods. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober zullen er twee
evenementen van de organisatie Into The Woods plaatsvinden op de NDSM-werf. Van vrijdag 8 tot en met woensdag 20
zullen de evenementen op- en afbouwen.
Wat betekent dit voor u?
In de periode van de evenementen is het druk in en rond de NDSM-werf. Wij als organisatie zorgen ervoor dat alle bedrijven
en woningen op de NDSM bereikbaar blijven. Ook vanaf Amsterdam Centraal Station wordt het op de pont druk. Op de
evenementen dagen van vrijdag en zaterdag zijn er extra ponten. Deze zijn ook toegankelijk voor u en ander loopverkeer
richting Noord. De ponten varen naast de gewone dienstregeling vaker en langer heen en weer, dit om zoveel mogelijk
overlast te voorkomen. Tot slot kan u geluidsoverlast ervaren tijdens de evenementenperiode. Mocht dit zo zijn, dan bieden
wij bij voorbaat onze excuses aan. Wij zullen ons houden aan het maximale geluidsniveau zoals aangegeven in de
evenementenvergunning. Graag informeren wij u over onze werktijden:

DATUM
08-10 t/m 13-10

EVENEMENT
Opbouw

TIJD
08.00 – 20.00 uur

LOCATIE
NDSM-loods & -werf

13-10

Soundcheck DGTL + STRAFWERK

17.00 – 20.00 uur

NDSM-loods

14-10

Event Disclosure [DGTL]

16.00 – 00.00 uur

NDSM-loods

14-10

Soundcheck Into The Woods *

17:00 – 21:00 uur NDSM-werf

15-10

Event DGTL x IPSO ADE [DGTL]

16.00 – 00.00 uur

Soundcheck Into The Woods *

11:00 – 13:00 uur NDSM-werf

Event Into The Woods ADE [Into The Woods]

13.00 – 23.00 uur

NDSM-werf

Event DGTL x ADE Daytime [DGTL]

12.00 – 23.00 uur

NDSM-loods

Event Into the Woods ADE [Into The Woods]

12:00 – 23:00 uur NDSM-werf

17-10

Event SW presents Solid. Grooves [STRAFWERK]

13.00 – 23.00 uur

NDSM-loods

18-10 t/m 20-10

Afbouw

08.00 – 20.00 uur

NDSM-loods & -werf

16-10

NDSM-loods

*Soundcheck: De muziek zal hier niet continu worden afgespeeld, maar met onderbrekingen
De maatregelen die wij nemen om de overlast zo klein mogelijk te laten zijn
Wij hebben als organisatie de volgende maatregelen genomen op de overlast zoveel mogelijk te beperken:
§
Wij 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-werf 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.
Gratis tickets voor onze buren
We willen u als buurtbewoner graag de mogelijkheid geven om één van de evenementen te bezoeken en stellen daarom
gratis tickets beschikbaar. Via onderstaande link kunt u uw gegevens achterlaten en een foto indienen van een recentelijk
ontvangen poststuk als bewijs dat u in de omgeving woont. U krijgt de mogelijkheid om zich voor één van de zes
evenementen in te schrijven. Het is niet mogelijk om u in te schrijven voor alle evenementen want we willen zoveel mogelijk
mensen de kans bieden om aanspraak te maken op een ticket. Indien er meer buurtbewoners mee doen dan dat er tickets
beschikbaar zijn, zullen we overgaan op een loting. Inschrijven kan t/m vrijdag 8 oktober 12:00 uur. Indien u bent ingeloot
voor tickets, dan ontvangt u uiterlijk maandag 11 oktober bericht per mail en ontvangt u 2 tickets.
Inschrijven kan via deze link: www.bit.ly/ADE-2021-NDSM

Contactmogelijkheden
Mocht u tijdens één van de evenementen toch hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via
020-5160083 of per mail via:
§
DGTL – hello@dgtl.nl
§
STRAFWERK – info@strafwerk.org
§
Into The Woods – info@intothewoodsfestival.nl / 06-25367569
Onze organisatie zal alle berichten zo spoedig mogelijk afhandelen na een melding via dit nummer. Hiernaast 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/mor.
We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en hopen tevens op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Team DGTL & STRAFWERK
Apenkooi Events
Archangelkade 31
1013 BE Amsterdam
Team Into The Woods
Kultlab
Textielweg 15A
3812 RV Amersfoort

