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Onderwerp: Informatie over The Next Web Conference 9 & 10 mei - NDSM-werf
Geachte omwonende,
Op donderdag 9 & vrijdag 10 mei vindt de technologie conferentie The Next Web Conference plaats op de
NDSM-werf. De 13de editie van deze conferentie vindt, na een jarenlange succesvolle geschiedenis in het
Westerpark, voor de eerste keer plaats op deze locatie. Via deze weg informeren wij u graag over het
evenement, onze planning & de bereikbaarheid van de NDSM-werf. TNW Conference vindt plaats op de
Load-out, Smederijplein en Docklands.
Over The Next Web Conference
The Next Web conferentie geldt als een van de belangrijkste technologie en innovatie bijeenkomsten in
Europa. Jaarlijks stromen pers, professionals en veel belovende start-ups vanuit heel de wereld naar
Amsterdam om twee dagen te netwerken en luisteren naar grote namen uit de technologie-wereld. Dit
bijzonder Nederlands initiatief met een internationale setting is voor vele bezoekers hun belangrijkste
jaarlijkse inspiratiebron. The Next Web Conference is tevens een podium voor de bedrijven van de toekomst
en bovenal voor iedereen die in technologie, internet en mobile industrie werkzaam is.
TNW Conference wordt georganiseerd door The Next Web.
Planning
Opbouw: donderdag 2 mei tot en met woensdag 8 mei
Evenement: donderdag 9 mei van 0800 - 2200 uur & vrijdag 10 mei van 0800 - 1800 uur
Afbouw: vrijdag 10 mei (na afloop vh event) tot en met maandag 13 mei.
Parkeren & bereikbaarheid NDSM-werf
Parkeermogelijkheden op en rondom de NDSM-werf zijn beperkt gedurende deze periode. Vanuit de GVB
worden op 9 & 10 mei extra ponten ingezet tussen Amsterdam CS en NDSM-werf, welke vertrekken vanaf
de huidige pontaanlanding.
Vanaf donderdag 9 mei 1800 uur tot vrijdag 10 mei 2100 uur is de doorgaande weg (NDSM-plein) tussen
Viacom en de Scheepsbouwloods afgesloten. Via de Scheepsbouwkade zal een omleidingsroute worden
gefaciliteerd voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.
Verkeersmaatregelen NDSM-werf 9 & 10 mei
Een mobiliteitsplan is nauwkeurig samen gesteld. Door inzet van een uitgebreid bordenplan,
parkeermedewerkers & verkeersbegeleiders streven wij naar een soepel verloop van de in,- en uitstroom.
De hoge mate van Internationale gasten maakt dat het gebruik van eigen vervoer gering is.
Daarnaast faciliteren wij een kiss & ride zone & Uber/taxi standplaatsen.
Geluidsniveau & Opmerkingen
Gezien de aard van het event, waarbij het voornamelijk om versterkte spraak sessies binnen een tent gaat,
verwachten wij niet dat dit hoorbaar zal zijn. Als u overlast van het evenement ervaart, dan kunt u dit
telefonisch melden bij de organisatie. Wij zijn te bereiken op: 06 - 20861788.
U kunt eveneens de gemeente bereiken op 14020 (24/7 bereikbaar) of via de website www.amsterdam.nl ->
melding overlast openbare ruimte.

Win kaarten voor TNW Conference
Onder omwonenden verloten we 10 kaarten t.w.v. €595,- per stuk. Als je geïnteresseerd bent in de
toekomst van technologie, innovatie en creatie, laat dan je details achter via de link die is gedeeld in de
versie van de brief die is bezorgd bij huishoudens rondom het NDSM gebied.
Met vriendelijke groet,
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Wytze de Haan
Directeur l The Next Web Conference
https://thenextweb.com/conference/

