Amsterdam, 7 juli 2017
Geachte omwonenden van de Gaasperplas,
Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017 aanstaande organiseren wij het jaarlijks terugkerende
dansevenement Gaasper Pleasure / Guilty Pleasure Festival op het dagkampeerterrein en de
surfoever ten zuidoosten van de Gaasperplas. Het evenement begint beide dagen om 13:00 uur en
eindigt om 23:00 uur.
Wij streven naar een evenement dat ook voor bewoners, bedrijven en gebruikers van de omgeving als
dragelijk wordt ervaren. We zijn ons er van bewust dat, terwijl vele bezoekers uit Gaasperdam en
omstreken een gezellig weekend hebben aan de Gaasperplas, bewoners in de directe omgeving van
het terrein hinder of overlast ondervinden van het evenement.
Er wordt dan ook sterk rekening gehouden met de opstelling van de geluidsapparatuur en er zal strikt
worden toegezien op de toegestane geluidsnormen. Toch kan het voorkomen dat het geluid in de
directe omgeving hoorbaar is. Wij vragen u hiervoor bij voorbaat begrip.
Wij hebben het bedrijf Westerveld Advies ingehuurd dat er op toe zal zien dat de door het stadsdeel
aan ons opgelegde geluidsnormen niet worden overschreden. Gedurende de gehele dag wordt het
geluid continu gemeten op en om het terrein en op diverse punten in Gein, Nellestein en Driemond.
Om eventuele parkeerproblemen in de wijk te voorkomen hebben we ook dit jaar weer
verkeersregelaars staan. Bij de entree naar de Hendrik Hosstraat / Lambert Rimastraat en de J.
Krusestraat / Willem Gerresepad, verwijzen de verkeersregelaars de festival bezoekers naar de
Valburgdreef. U kunt gewoon de wijk in door uw postcode en straat te noemen.
Klachten
Tijdens het evenement kunt u 24 uur per dag bellen met 14020. Buiten kantoortijden hoort u eerst een
meldtekst, daarna krijgt u een medewerker aan de lijn.
Voor overige vragen of meldingen voorafgaand, tijdens en na het evenement kan contact worden
gemaakt met de organisator: 020 – 26 13 716 of een e-mail sturen naar info@gaasperpleasure.nl.
Vermeld bij de klacht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Wij registreren uw klacht en
sturen zo mogelijk iemand bij u langs om een geluidsmeting te doen.
Mocht u na de afhandeling van uw melding tijdens het evenement niet tevreden zijn, dan kunt u
daarover een klacht indienen via de website van de gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/klachten
In verband met de op- en afbouw van het evenement zijn het dagkampeerterrein en de surfoever
tijdelijk afgezet vanaf maandag 24 juli 2017 tot en met woensdag 2 augustus 2017.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juli 2017, tussen 09:00 – 24:00u, is ook de Driemondweg, ter hoogte
van boerderij Langerlust, afgesloten voor al het autoverkeer. Dit ten aanzien van de veiligheid van
onze bezoekers en het vrijwaren van de nooduitgangen en calamiteitenroutes van de hulpdiensten.
Boerderij Langerlust blijft gewoon bereikbaar voor autoverkeer en zal geen overlast ondervinden van
deze tijdelijke maatregel. Ballorig en het recreatiestrandje zijn gewoon bereikbaar via de Valburgdreef.
Wij stellen voor de buurt een beperkt aantal buurt tickets met korting beschikbaar voor Gaasper
Pleasure op 29 juli: http://bit.ly/gp17zuidoost (op=op)
Bij voorbaat dank voor uw begrip en met vriendelijke groet,
De organisatie van Gaasper Pleasure / Guilty Pleasure Festival

