Amsterdam, 3 juli 2018
BETREFT: GEWIJZIGD TELEFOONNUMMER KWAKU SUMMERFESTIVAL
Beste buurtbewoners van het Nelson Mandelapark,
Op zaterdag 14 juli gaat het Kwaku Summer Festival 2018 in het Nelson Mandelapark van start. Het
festival duurt 4 weekeinden en op eindigt op zondag 5 augustus.
Wegens omstandigheden is het telefoonnummer dat in de voorgaande bewonersbrief is
gecommuniceerd komen te vervallen en zijn wij een aantal dagen telefonisch niet bereikbaar
geweest. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de wijziging van onze contact gegevens .
TIJDELIJK INFORMATIEPUNT ANTON DE KOMPLEIN
Tot en met zondag 8 juli staat het tijdelijke Kwaku informatiepunt naast het Bijlmer Parktheater op
het Anton de Komplein 240. Hier kunt u terecht tussen 11:00 – 19:00 uur voor vragen en eventueel
extra parkeervouchers.
Het tijdelijke informatiepunt is ook telefonisch bereikbaar op nr: 06 45 63 19 12. Als het nummer in
gesprek is stuur dan een WhatsApp bericht met uw naam, telefoonnummer en uw vraag. U wordt
dan zo snel mogelijk terug gebeld. LET OP! GEWIJZIGD NUMMER
CONTACT
Wij doen ons uiterste best om u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u onverhoopt toch
ernstige 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 45 63 19 12
of een mail sturen naar vragen@kwakusummerfestival.nl. LET OP! GEWIJZIGD NUMMER
* Mocht u de organisatie niet kunnen bereiken of buiten festival tijden een melding willen doen, dan
kunt u 24 uur per dag bellen met het gemeentelijk telefoonnummer 14020. Overlastmeldingen
tijdens het festival worden gemeld, worden geregistreerd en doorgegeven aan de festivalorganisatie
en handhaving.
* Indien de melding gegrond is, zal er worden ingegrepen.
U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
Met vriendelijke groet,
De organisatie van het Kwaku Summer Festival 2018,
Mede namens de Gemeente Amsterdam,
Ivette Forster, Frans de Vries, Vincent Soekra, Jacco van Sandijk

