Aan de omwonenden van Amsterdam Rai
Datum: 11 december 2010
Betreft: dance event “Dirty Dutch 2010”

Geachte omwonende,
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december 2010 wordt in Amsterdam RAI het dance
event “Dirty Dutch” gehouden. De organisatie is in handen van ID&T Club BV. Het
evenement begint zaterdagavond 18 december om 22.00 uur en duurt tot uiterlijk
zondagochtend 19 december 07.15 uur.
De vergunning voor dit evenement wordt verstrekt door stadsdeel Zuideramstel. In
samenspraak met ID&T, RAI, politie, brandweer, Dienst Milieu- en Bouwtoezicht en het
stadsdeel zijn afspraken gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.
Om de klachten over eventueel geluidoverlast tijdens het dance event te beperken, zijn er
afspraken gemaakt om effectief in te grijpen als de geluidnormen zouden worden
overschreden. Ook zal zowel bij het binnenkomen, als bij het verlaten van het evenement
worden toegezien op een goede dosering van bezoekersstromen.
Daarnaast zullen verschillende aan de RAI grenzende buurten worden afgezet voor
autoverkeer om parkeeroverlast tegen te gaan. Alleen automobilisten met een parkeerkaart, of
degenen die aannemelijk kunnen maken in de buurt op bezoek te willen gaan, bijvoorbeeld bij
bewoners, bedrijven, instellingen, of artsen, komen met hun auto de buurt binnen.
Gedurende het evenement kunt u voor het melden van klachten gebruik maken van het
volgende telefoonnummer: 020 – 55 13 456 of na het evenement via dmb@amsterdam.nl. Bij
de vermelding zal er gevraagd worden naar uw naam, postcode en huisnummer om enerzijds
gedurende de nacht ook metingen in de buurt te kunnen verrichten en anderzijds de klachten
te laten meetellen in het evaluatie rapport.

Aanvullende informatie:
Amsterdam RAI biedt u als buurtbewoner de mogelijk tot;
Vuurwerkparkeerservice; Geen vuurwerkschade of vandalisme; van 31 december tot 1
januari parkeren in de RAI voor € 15,50 !
Parkeerabonnement;
een parkeerplaats voor maar € 360,- per kwartaal in onze
overdekte parkeergarages!
Buurtafsluiting
Wilt u weten wanneer er buurtposten bij u in de straat staan?
Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar c.robert@rai.nl.
Voor meer informatie kijkt u op de website www.rai.nl

Met vriendelijke groet,
Amsterdam RAI

