Amsterdam, donderdag 4 juli 2019
Informatiebrief over Milkshake op het manifestatieterrein Westergasfabriek
Geachte omwonende en gebruiker van het Westerpark,
Op zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019 wordt de 8e editie van muziekfestival ‘Milkshake’ georganiseerd door
AIR Events in het Westerpark. De organisatie wilt u door middel van deze brief hierover informeren. Dit jaar vindt
Milkshake wederom op zaterdag én zondag plaats.
Elk jaar steunt Milkshake een goed doel. Na het succes van afgelopen jaren slaat Milkshake ook dit jaar weer
de handen ineen met Philadelphia en Cordaan om 26 juli Mini Milkshake te organiseren. Het doel van Mini
Milkshake is ervoor zorgen dat jongeren met een beperking ook de Milkshake-festival ervaring kunnen beleven.
Mini Milkshake is een kleinschalig evenement en verwacht ongeveer 500 bezoekers.
Op basis van voorgaande ervaringen doen wij als organisator in samenwerking met de gemeente, politie,
brandweer en verkeersbegeleiders er alles aan om het festival zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ondanks het
uitgebreide pakket maatregelen, is het mogelijk dat u overlast ervaart door het festival. Wij vragen hiervoor uw
begrip. In deze brief vindt u informatie over de evenementen en de daarbij behorende maatregelen.

MILKSHAKE OP 27 EN 28 JULI 2019

Milkshake wordt georganiseerd door AIR Events en zal per dag 18.000 bezoekers trekken. Het evenement vindt
plaats op het manifestatieterrein en in het Transformatorhuis. Beide dagen zal om 23.00 uur de muziek eindigen.

DATUM		

EVENEMENT

SOUNDCHECK TIJDEN

TERREIN OPEN V.A.

AANVANG

EINDE

LOCATIE

Vrijdag 26 juli
Mini Milkshake
15.00 – 19.00						
										

Buitenpodia
Manifestatieterrein

Zaterdag 27 juli
Milkshake
11.00 – 12.00
12.00
12.00
23.00
											

Buitenpodia
Manifestatieterrein

Zondag 28 juli
Milkshake		
		
12.00
12.00
23.00
											

Buitenpodia
Manifestatieterrein

Op maandag 22 juli start de opbouw van Milkshake Festival. Donderdag 1 augustus eindigt de afbouw. De op- en
afbouw tijden zijn tussen 07: 00 en 22:00. Van 22 juli t/m 1 augustus is het manifestatieterrein niet toegankelijk
voor recreanten. Het grasveld wordt afgezet met hekken. Tijdens de openingstijden van de twee evenementen
zal het groen tussen het manifestatieveld en het marktplein worden afgehekt en is de doorgang broadway
afgesloten. Dit om het groen te beschermen.
De spartelvijver blijft gedurende de gehele periode wel gewoon toegankelijk voor publiek. Tijdens de op- en
afbouwperiode is er meer verkeer in het park, wat uiteraard goed begeleid wordt.

VERKEERSMAATREGELEN IN HET WESTERPARK 27 EN 28 JULI 2019

Van 11.30 uur tot 21.00 uur worden doorgangen voor fietsers geblokkeerd onder toezicht van verkeersregelaars
voor de volgende gebieden:
1. Marktplein. Fietsers kunnen via de voorkant van voormalig Stadsdeelkantoor van Noord naar Zuid en andersom.
2. Polonceaukade bij Pacific Parc en North Sea Jazz Club
3. Op Kanaalpromenade, halverwege Stenenplein ten westen Pacific Parc
4. Op Gosschalklaan bij Klonneplein/westelijke speeltuin bij SamSam
5.Op het Marktplein bij het voormalig stadsdeelkantoor en op de kanaalpromenade komen tijdelijk
(gratis) stallingen voor fietsen en bromfiets.

VERKEERSMAATREGELEN STAATSLIEDENBUURT ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 JULI 2019

In de Staatsliedenbuurt worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen voorkomen wild
parkeren en zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer op de Haarlemmerweg. Hiervoor worden de
toegangen van de volgende straten afgezet voor auto’s:
1. Van de Haarlemmerweg naar de Van Hallstraat van 13:00 tot 00:00
2. Van de Haarlemmerweg naar de Waterkeringweg van 13:00 tot 21:00
De afzettingen gelden op de dagen van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Bezoekers worden door borden en verkeersregelaars verwezen naar de hiervoor ingerichte parkeergelegenheden.
OPGELET! Het is dus ook voor bewoners NIET mogelijk om via deze straten de Staatsliedenbuurt in te rijden
(wel uit te rijden).

GELUIDSNIVEAU

AIR Events houdt de geluidsproductie binnen de door het stadsdeel gestelde norm. Deze waarden liggen lager
dan de wettelijke vastgestelde norm. Dit neemt niet weg dat het geluid in meer of mindere mate hoorbaar zal
zijn, afhankelijk van de windrichting en de afstand van uw woning tot het terrein. Tijdens de evenementen zijn
twee inspecteurs van het stadsdeel in de buurt aanwezig om metingen te verrichten. Daarnaast zal een door
de organisatie ingehuurd bedrijf, gespecialiseerd in geluidsmetingen op evenementen, ook continue metingen
verrichten om binnen de gestelde geluidsnorm te blijven.

VRIJKAARTEN & RONDLEIDING

Speciaal voor bewoners verloot AIR Events 25x2 vrijkaarten voor Milkshake. U kunt u aanmelden via:
http://bit.ly/MS-buurttickets2019. De inschrijving sluit 19 juli 2019. Er zal worden geloot en de winnaars worden
via de mail op de hoogte gebracht. Ook dit jaar organiseren wij een rondleiding voor de buurtbewoners over
het terrein van Milkshake Festival. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 26 juli om 19:30. Aanmelden hiervoor kan via:
http://bit.ly/MS-Rondleiding2019, Voor de rondleiding zijn er beperkt aantal plekken beschikbaar.

FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION IN T METERHUISJE!

Milkshake neemt een aantal dagen het manifestatieterrein in beslag en willen graag wat teruggeven aan de
buurt. Op 23, 24 en 25 juli organiseert de FOR ALL WHO LOVE FOUNDATION een aantal gezellige momenten
in het Meterhuisje op het Westergasterrein, Pazzanistraat 6.
Kleurrijke Milkshake familieleden gaan kinderboeken voorlezen aan kinderen van 3 t/m 10 jaar, een make up
tutorial met onder andere Lady Galore en hebben we twee panels door gehost door The Titty Mag.
Ga naar de Facebookpagina www.facebook.com/ForAllWhoLove om een gratis plekje te reserveren.

DINSDAG 23 JULI 		

WOENSDAG 24 JULI		

DONDERDAG 25 JULI

10:30 Voorleesuurtje		

10:30 Voorleesuurtje		

10:30 Voorleesuurtje

13:00 Voorleesuurtje		

13:00 Voorleesuurtje		

13:00 Voorleesuurtje

19:00 Titty Talk 			

19:00 Make up tutorial 		

19:00 Titty Talk

CONTACT

Mocht u toch (geluids-)hinder ervaren tijdens het festival, dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Amsterdam, telefoon 14020 en 24/7 bereikbaar. U kunt ook een klacht indienen via de website van gemeente
Amsterdam: www.amsterdam/nl/klachten.
Mocht u meer informatie willen of heeft u een specifieke vraag,
kijk dan op www.milkshakefestival.nl of stuur een e-mail naar: milk@milkshakefestival.nl
Met vriendelijke groet,
De organisatie van Milkshake Festival

