Amsterdam, 21 juni 2018
Betreft: Kwaku Summer Festival 2018
Beste buurtbewoner van het Nelson Mandelapark,
Op zaterdag 14 juli 2018 gaat het Kwaku Summer Festival 2018 in het Nelson Mandelapark van start. Het
festival duurt 4 weekeinden en eindigt op zondag 5 augustus.
Muziek
Muziek, voetbal en eten zijn de belangrijkste elementen van het Kwaku Summer Festival. Dit jaar zijn er ook
weer twee speciale Friday Night Concerts op vrijdag 20 juli en op vrijdag 3 augustus. De openingstijden van het
festival zijn op vrijdag van 17:00 tot 23:00 en op zaterdag en zondag van 14:00 tot 23:00 uur. De muziektijden
zijn op vrijdag van 17:00 tot 23:00, op zaterdag en op zondag van 14:00 tot 22:00 uur. De soundcheck voor de
twee Friday Night Concerts vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 uur. De soundcheck tijdens de weekenddagen
voorafgaand aan de openingstijden; zaterdagen tussen 12:00 en 14:00 en op zondagen tussen 13:00 en 14:00
uur. Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.kwakusummerfestival.nl.
Opbouw en afbouw
Voor de opbouw van het festival worden op donderdag 5 juli de eerste materialen afgeleverd, vloeren gelegd
en hekken geplaatst. Vanaf vrijdag 6 juli wordt gebouwd aan podia en tenten dagelijks van ca. 08:00 tot 20:00
uur. Vanaf maandag 6 augustus wordt er afgebouwd. Het evenemententerrein in het park is afgesloten vanaf
zaterdagochtend 7 juli 08:00 uur en wordt op vrijdagmiddag 10 augustus weer opgeleverd. Altijd toegankelijk
blijft de grote barbecueweide en het hele parkgedeelte ten zuiden van de Karspeldreef.
Afsluitingen
Gedurende deze periode zijn niet alle doorgaande fiets- en wandelpaden in het park toegankelijk. Het Gulden
Kruispad langs het Bijlmer Parktheater is alleen tijdens festivaldagen niet toegankelijk. Voor dit doorgaande
fietsverkeer is er een omleidingsroute via het Anton de Komplein.
Tijdelijk informatiepunt Anton de Komplein
Van maandag 2 tot en met zondag 8 juli staat het tijdelijke Kwaku Summer Festival informatiepunt naast het
Bijlmer Parktheater op het Anton de Komplein 240. Hier kunt u terecht tussen 11:00 – 19:00 uur voor vragen
en eventuele extra parkeervouchers.
Het tijdelijke informatiepunt is ook telefonisch bereikbaar op nr: 06 46 37 34 67. 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.
Parkeren
Bezoekers van Kwaku Summer Festival kunnen hun
auto parkeren op de tijdelijke parkeerplaats achter
het Bijlmer Sportcentrum en de tijdelijke
parkeerplaats op het voormalige terrein van de
Brandweer aan de Karspeldreef. Om
parkeeroverlast tegen te gaan worden de
omliggende wijken gedurende het festival
afgesloten voor verkeer en zijn alleen toegankelijk
voor bewoners en daar gevestigde ondernemers.
Dit geldt voor de buurten gelegen van de
Bijlmerdreef tot de Huntumdreef en van de
Foppingadreef tot aan de Groesbeekdreef. Anders
dan in voorgaande jaren worden ook de buurten ten
oosten van de Gooiseweg al vanaf het eerste
festivalweekeinde afgesloten.
Bewoners van deze woonwijken worden doorgelaten op vertoon van een raamsticker. Deze is verkrijgbaar bij
de parkeerwacht op vertoon van de voucher die bij deze bewonersbrief zit en een geldige legitimatie.









Als u met de auto weggaat, neemt u deze brief, de bijgevoegde voucher en uw legitimatiebewijs mee.
De parkeerwacht controleert uw gegevens en voorziet uw auto van de raamsticker.
De voucher wordt door de parkeerwacht ingenomen.
Bewaar deze brief met informatie over het festival en onze contactgegevens.
De raamsticker is de bewonersontheffing waarmee u tijdens het festival uw wijk weer in kunt.
De kleur sticker komt overeen met de wijk waar tot u toegang heeft (zie de blauw, roze en oranje
balkjes onder de afzetposten op de bijgaande plattegrond)
Let op: de raamsticker geeft alleen toegang tot de wijk gedurende de festivaldagen en geldt niet als
parkeervergunning. Heeft u geen parkeervergunning, dan dient u uiteraard gewoon te betalen.

Meer dan één auto
Zijn er meerdere auto’s in uw huishouden, dan kunt u een extra voucher ophalen bij het tijdelijke Kwaku
Summer Festival informatiepunt (kijk voor openingstijden bij Tijdelijk Informatiepunt Anton de Komplein). .
 Voor een extra voucher neemt u het volgende mee: het kentekenbewijs van de auto en een bewijs dat de
eigenaar van de auto woonachtig is op hetzelfde adres (zoals huurovereenkomst of recent bankafschrift).
 Van de medewerker krijgt u een extra voucher waarmee u zich met deze auto tijdens festivaldagen bij de
parkeerwacht kunt melden voor een extra raamsticker.
Bewoners Bijlmerplein
Voor bewoners van het Bijlmerplein met een parkeervergunning voor de openbare weg gelden de normale
regelingen voor parkeren in de F-buurt (vergunning gebied Zuidoost 1) of de H-buurt (vergunning gebied
Zuidoost 3).
Bezoekersregeling voor bewoners
Krijgt u tijdens de festivalperiode bezoekers met de auto, dan kunt u het volgende doen:
 Maak een briefje waarop het volgende vermeld staat:
o uw naam, adres en telefoonnummer;
o Het tijdstip waarop u bezoek verwacht;
o het aantal bezoekers met auto dat u verwacht;
o en zo mogelijk de namen van de bezoekers en kenteken van zijn/haar auto.
 Geef dit briefje af bij de parkeerwacht op de dag dat u uw bezoek verwacht.
 Informeer uw bezoekers over de afsluiting, zij kunnen zich melden bij de parkeerwacht bij uw wijk en
worden onder vermelding van uw naam en adres doorgelaten.
Let op!
o Als er in uw wijk betaald parkeren geldt, moeten bezoekers gewoon betalen.
o Bezoekers die niet aangemeld zijn, worden niet doorgelaten.
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 46 37 34 67 of een
mail sturen naar vragen@kwakusummerfestival.nl.
 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 die 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,
Mede namens de Gemeente Amsterdam,
Ivette Forster, Frans de Vries, Vincent Soekra, Jacco van Sandijk

