Bewonersbrief Mosaic Festival 28 en 29 mei 2022
Amsterdam 17 mei 2022

en op het openbare parkeerterrein tussen Free Lodges en de Polderheuvel gelegen
-Voor de coördinatie van het parkeren en de taxis’s worden verkeersregelaars ingezet.
-Op de weilandstrook v/d Polderheuvel wordt een fietsenstalling gecreëerd.
-Aan de Tom Scheursweg ter hoogte van nr 10 wordt de taxi’s en kiss & ride gesitueerd

Beste buurtbewoner,
Op zaterdag 28 en 29 mei 2022 vindt op de Polderheuvel de eerste editie plaats van
het Mosaic Festival. Mosaic Festival wil bezoekers op feestelijke wijze verbinden terwijl
zij worden ondergedompeld in de Turkse keuken & cultuur.
Overdag staat Mosaic Festival in het teken van gezinnen met vermaak voor jong en
oud. Het avonddeel van Mosaic festival worden het ‘eetplein’ en goed
geprogrammeerde hoofdpodium het hart van het festival. Ontmoet, proef, dans en
ervaar!
Het evenement start beide dagen om 12u en duurt tot 23u.
Als organisatoren streven wij ernaar het evenement zonder enige overlast voor U als
omwonende en de omgeving te laten plaatsvinden. Hieronder volgen wat praktische
zaken rondom deze evenementen:
Op-en afbouw
Er is gekozen voor een zo kort mogelijke op-en afbouw periode. Wij starten de opbouw
op donderdag 26 mei 2022 om 08u. De afbouw duurt tot en met dinsdag 31 mei 2022
Tijdens de op-en afbouw is er nergens een stremming of omleiding in uw omgeving.

Contact:
Alle betrokkenen doen hun best u zo min mogelijk overlast te bezorgen. Mocht u
tijdens het evenement toch ernstige overlast ondervinden, dan kunt u bellen:
- onze contactpersoon via 0643104095 of 06 36099464
- in gevallen van ernstige overlast: het team Handhaving van stadsdeel Nieuw-West op
14020 of digitaal via www.amsterdam.nl zoekterm “melding openbare ruimte”. In
beide gevallen kan er direct gereageerd worden.
- in geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid: het algemene nummer
van de politie: 0900-8844
Indien u voor het evenement nog vragen heeft aan ons dan zijn wij bereikbaar via
0642144299 of 0643104095 of www.mosaicfestival.nl
Indien u in de directe omgeving woont of uw bedrijf is hier gevestigd en graag
langskomt op het festival (enkel op zondag 29 mei) kunt u ons uw verzoek mailen op
info@ajda.nl
Met vriendelijke groeten,
Mosaic Festival

Geluid
Het Mosaic Festival is geen festival zoals de grotere festivals op de Polderheuvel. De
geluidsbelasting mag in tegenstelling tot de andere festivals max 75dbc op de eerste
geluidgevoelige gevel bedragen. Het festival heeft een podium waar enkele liveoptredens plaatsvinden, tijdens het evenement wordt continue het geluid gemeten en
indien nodig bijgesteld.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de openingstijden van het festival gelden een aantal verkeersmaatregelen
welke zijn getroffen om de bezoekersstromen zo veel mogelijk in goede banen te
leiden en overlast te voorkomen.
-Het parkeren van de bezoekers vindt plaats op de weilandstrook op de Polderheuvel

