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Beste buurtbewoner,
Hierbij willen wij u graag informeren over de dance events die in december 2012 in de RAI plaatsvinden. In de nacht van
zaterdag 15 op zondag 16 december 2012 wordt in Amsterdam RAI het dance event "Thunderdome" gehouden. De
organisatie is in handen van ID&T Club BV. Het evenement begint zaterdagavond 15 december om 21.00 uur en duurt tot
uiterlijk zondagochtend 16 december ... uur (opm. webmaster: op verzoek van ID&T weggelaten, ook hierrna).
Het weekend erop vindt van zaterdag 22 op zondag 23 december 2012 het indoor winterfestival "Valhalla" plaats. Ook
hiervan is de organisatie in handen van ID&T Club BV. Het evenement begint zaterdagavond 22 december om 21.00 uur
en duurt tot uiterlijk zondagochtend 23 december ... uur. Amsterdam RAI en ID&T Club BV geven u graag een unieke
kans om voorafgaand aan het evenement als buurtbewoner een kijkje achter de schermen te nemen. Ervaar hoe het is om
op het podium te staan en over de zaal uit te kijken. Leer ook hoe wij de veiligheid van de bezoekers in de hand houden. U
bent welkom op vrijdag 21 december a.s. om 19.00 uur bij entree C van het RAI complex.
De vergunningen voor beide evenementen zijn verstrekt door Stadsdeel Zuid. In samenspraak met ID&T, Amsterdam RAI,
Politie Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Dienst Milieu en Bouwtoezicht en het stadsdeel zijn afspraken gemaakt om de
evenementen goed te laten verlopen.
Om de klachten over eventueel geluidoverlast tijdens de evenementen te beperken, wordt effectief ingegrepen als de
geluidnormen worden overschreden. Ook zal zowel bij het binnenkomen, als bij het verlaten van de evenementen 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.
Ervaart u als omwonende toch overlast tijdens één van deze evenementen, meld dit dan via het volgende telefoonnummer
van Dienst Milieu & Bouwtoezicht: 020 - 55 13 456 of na de evenementen 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 op te nemen in het evaluatie rapport. Ook kunt u na afloop van de
evenementen uw klachten richten tot het algemene klachtenloket van de RAI: vergunningen@rai.nl
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,

Jan van den Bosch
Directeur Convention Centre, Productie & Gebouw

