Verslag infovergadering omwonenden Park De Nieuwe Koers
n.a.v. concert Rammstein (dinsdag 17 september 2019)
Aanwezigen: +/- 120
Sprekers: Burgemeester Bart Tommelein – Joeri Proot (Greenhouse Talent)
Vragen m.b.t. parkeren/verkeer
-

-

-

-

Toeschouwers zullen ontmoedigd worden om met de wagen naar het concert te
komen. Er wordt ingezet op het gebruik van fiets, openbaar vervoer (o.a. extra treinen)
en busverbindingen uit het binnenland.
De onmiddellijke omgeving van Park De Nieuwe Koers heeft onvoldoende
parkeercapaciteit. Daarom werkt de organisator aan parkings die verderop zullen
liggen (richting E40) en van waaruit shuttlebussen van & naar het terrein zullen rijden.
De Duinkerseweg zal op de dag van het concert verkeersvrij zijn. Een parking voor
publiek is onwaarschijnlijk omdat de weg ook vrij moet zijn voor o.a. hulpdiensten,
shuttlebussen, enz.
Geen interactie met event Paracycling (4 tot 7 juni). Parcours editie 2020 gaat niet via
Duinkerkseweg

Vragen m.b.t. opbouw en afbraak
-

De opbouw & afbraak zal hoofdzakelijk verlopen via Duinkerkseweg. Deze weg is
geschikt en breed genoeg voor de vrachtwagens die het terrein willen bereiken.
De opbouw duurt +/- 1 week, afbouw idem (nooit nachtwerk!).
Hoewel er overdag werkzaamheden worden uitgevoerd op het terrein (bvb. montage
podium), wordt er tijdens de opbouw & afbraak slechts geringe hinder verwacht voor
de omwonenden.

Vragen m.b.t. geluidsniveau/geluidsoverlast
-

Op dag van concert is het onvermijdelijk dat er geluid te horen zal zijn.
Geluidsniveau wordt permanent gemonitord, zowel binnen als buiten het
evenemententerrein en volgens de wettelijke normen.
Soundcheck: Op de dag van het concert zal voorafgaandelijk aan het concert een
soundcheck plaatsvinden. Afhankelijk van de tourneeplanning kan 1 of 2 dagen voor
het concert eveneens een soundcheck plaatsvinden, maar die zal in alle
waarschijnlijkheid beperkt in tijd zijn.

Vragen m.b.t. veiligheid en afbakening zone
-

Volledige zone wordt omheind, onder meer om te voorkomen dat toeschouwers tot bij
de achterliggende woningen/tuinen kunnen komen.
De hoofdingang wordt voorzien thv Astropolis/Duinkerseweg. Het volledige terrein en
al dienstingangen wordt streng bewaakt door security. Wie niet over een geldig
toegangsbewijs beschikt, kan gedurende de opbouw, concertdag & afbouw het
evenemententerrein niet betreden.

-

Er worden geen publieksingangen voorzien aan de kant van de Spalaan.
Catering hoofdzakelijk op het terrein

Vragen m.b.t. kaartverkoop/compensatie
-

Geen compensatie mogelijk
Indien er nog extra tickets vrijkomen, dan wordt eerst een wachtlijst
aangesproken.Omwonenden zonder tickets kunnen op eenvoudig verzoek op de
wachtlijst worden geplaatst Een mailtje met de naam + aantal tickets (max. 6)
volstaat door te mailen naar info@greenhousetalent.be

Voor alle bijkomende vragen of suggesties: info@greenhousetalent.be

