Aan: bewoners omgeving recreatiegebied Spaarnwoude deelplan Halfweg
Amsterdam, maart 2022
Betreft: Awakenings Easter Festival 16 en 17 april 2022

GEACHTE BEWONERS,
Na twee zomers geen festivals te kunnen organiseren zijn we dit jaar weer terug op Houtrak in het paasweekend.
Op de gebruikelijke data eind juni zal er geen festival zijn. Er zal in Hilvarenbeek eind juli een Awakenings
Summer Festival plaatsvinden inclusief camping.
Monumental Productions BV organiseert dit jaar al weer voor de 20e maal het techno-evenement Awakenings
Festival. Dit vindt plaats in het recreatiegebied Spaarnwoude, deelplan Houtrak, rondom het meertje /
terrassenheuvel, waar vanaf 1 april de opbouw start. De zuidkant van het gebied, dat we op de festivaldagen als
parkeergebied gebruiken, blijft tijdens de bouwperiode vrij toegankelijk.

Awakenings Festival begint op zaterdag 16 april en zondag 17 april om 12.00 uur en zal conform de vergunning
beide dagen om 23.00 uur eindigen. Vanwege de wisselende weersverwachtingen in april hebben we nu 6
tent-hallen en 1 overkapt buitenpodium waar verschillende DJ’s en artiesten optreden. Een onafhankelijk
geluidsbureau voert controles uit op de vergunde geluidsniveaus en er worden 3 vaste monitoringstations
geplaatst rondom het terrein.
Op de donderdag- en vrijdagmiddag / avond en twee uur voor opening zullen enkele soundchecks
plaatsvinden. Mocht er overlast ontstaan op het gebied van geluid, omgeving of wat dan ook: bel svp de
speciale klachtentelefoon van de Gemeente: 0900 1852. Zij spelen de klachten zsm door naar Handhaving, de
geluidsdienst en/of naar ons als organisatie.
We investeren veel in duurzaamheid. In 2019 hebben we een statiegeldsysteem ingevoerd om alle plastic
bekers, flesjes en blikjes te kunnen recyclen en dit systeem wordt nu landelijk door vele evetns gekopieerd. We
stimuleren de bezoekers vooral met O.V. te komen. 50% van de bezoekers doet dit en zij zullen weer pendelen
via Sloterdijk naar de Kaapstadweg en dus niet van het treinstation in Halfweg gebruik maken.

Het festival heeft een langetermijncontract met het recreatieschap,
waarmee gezamenlijk in het terrein en het groen wordt geïnvesteerd.
Hierbij gaan we uit van een “no trace” principe: we willen dat er na
afloop geen sporen worden nagelaten dus dat alles zo duurzaam
mogelijk wordt opgeruimd en hersteld. Tevens sponsoren we
lokaal de avondvierdaagse, Stichting De Hoek, de Zonnebloem
en organiseren we regelmatig iets voor omwonenden zoals
bosonderhoud, knutselen, natuurwandeling. Ook is er weer een
mogelijkheid om een info-avond te bezoeken op maandag 21 maart
om 19:30 bij Brasserie Buitenhuis. U kunt uw vragen stellen via het
inschrijfformulier. Opgeven / afmelden kan via de volgende link:

https://forms.gle/pKnbeH9MLm7jdQxw9

Alle kaarten voor de zaterdag van
Awakenings Festival zijn reeds uitverkocht.
Aan bewoners wordt een beperkt aantal
tickets verloot. Voor bewoners die niet
van techno houden verloten we bonnen
voor een lokale lunch of casino-bezoek.
U kunt meeloten via de volgende link:

https://forms.gle/udrCyTuFYRUpurUS9

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben en gaan er weer een goede editie van maken.
Met vriendelijke groet,
Monumental Productions BV
Namens het gehele team,
Natasja Veenboer

Nb: Binnenkort ontvangt u nog de brief over de gebruikelijke afsluitingen in het gebied rondom de Wethouder
van Essenweg en worden er ook parkeer-hangers verstrekt. Mocht u een hanger tekortkomen dan kunt u een
mail sturen naar info@awakenings.nl.

