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in uw achtertuin!

Amsterdam ontwikkelt op dit moment een festivalterrein aan de rand van
Westpoort, direct naast het gemaal, bestemd voor grootschalige technoen dancefestivals.
Dit nieuwe terrein ligt dicht bij uw woning met veel kans op geluidsoverlast. Amsterdam is van plan om hier 16 festivals per jaar te houden, naast
de festivals die we al hebben. Dit betekent dat wij de komende 10 jaar
4 zomermaanden lang ieder weekend een (grootschalig) techno- of dancefestival in onze achtertuin zullen hebben.

Ons standpunt is dat wij genoeg geluidsoverlast hebben

Wij willen geen festivalterrein erbij
Wij zijn GEEN N1, een initiatief van Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg,
Tuinpark Groote Braak, Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude en Woonwagenlocatie Burgemeester van Essenweg. Wij worden
tevens ondersteund door Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Wij vragen u
dringend om uw stem te laten horen. Wij maken ons sterk voor deze zaak,
maar uw persoonlijke mening is onmisbaar. Laat Amsterdam uw mening
horen! Op de achterkant van deze flyer leest u hoe.

Amsterdam wil de festivals de binnenstad uit hebben
De N1 kavel in de hoek van de Westrandweg en Dortmuiden ligt direct
tegenover Halfweg Noord. Hier maakt Amsterdam plaats voor techno- en
dancefestivals met mogelijk zelfs 50.000 bezoekers (of meer). Dit betekent
meer geluidsoverlast van muziek en ziekmakende bassen (ter vergelijking:
Awakenings had dit jaar 35.000 bezoekers).

Wij zijn de dupe
Amsterdam heeft ons gezegd dat het een eenvoudig rekensommetje is:
het aantal bewoners in Halfweg en omgeving dat geluidsoverlast krijgt is
kleiner dan het aantal Amsterdammers dat nu overlast heeft. Maar er is
geen Amsterdammer die alle zomerse weekenden een grootschalig festival
voor de deur heeft! En dat is wel wat wij als bewoners krijgen als dit plan
doorgaat.
Amsterdam wil festivalbezoekers laten reizen via ons station. We weten
allemaal wat dit betekent, heel veel witte schermen en wegafzettingen.
En dat 16 weekenden lang. En uiteindelijk in de toekomst misschien nog
wel vaker.

U kunt tot uiterlijk 22 september uw mening
geven op de site van Amsterdam op:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
inspraak/evenementenbeleid/geluidbeleid
(korte url: kwz.me/hs4)
Meer informatie op geenN1.nl

Laat Amsterdam weten
dat u tégen bent!

