Aan allen die wonen en werken in de omgeving van het Museumplein en
Leidseplein. Deze brief bevat belangrijke informatie over de Uitmarkt 2019

Amsterdam, augustus 2019

Beste Buurtbewoners,
Na 2 jaar afwezigheid keert de Uitmarkt in het weekend van vrijdag 23 augustus tot en met zondag
25 augustus terug op het Museumplein en het Leidseplein. Naast de optredens op de podia kunt u
op zaterdag en zondag ook de Informatie- en Boekenmarkt bezoeken. Speciaal voor kinderen vindt
de Uitmarkt Junior plaats. Op de achterzijde van deze brief vindt een u plattegrond met een
overzicht van waar alle activiteiten tijdens het weekend plaatsvinden.
Het grote aantal bezoekers van de Uitmarkt brengt onvermijdelijk drukte met zich mee. Dit heeft
een aantal consequenties voor het verkeer. Op de achterzijde van deze brief vindt u de
verkeersmaatregelen die voor u van belang kunnen zijn tijdens het Uitmarkt weekend.
De organisatie vraagt uw begrip en medewerking om de Uitmarkt succesvol te laten verlopen.
Alle betrokkenen doen hun uiterste best om u zo min mogelijk overlast te bezorgen.
Programma Uitmarkt
Het spits wordt op de vrijdagavond afgebeten met een daverend programma op het
Museumplein. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om hierbij en bij de andere optredens,
aanwezig te zijn. Voor het volledige programma van de Uitmarkt kunt u terecht op de website:
www.uitmarkt.nl.
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 17:00
uur bellen met de organisatie op telefoonnummer: 020-626 26 56. Tijdens het Uitmarktweekend
zijn we bereikbaar op telefoonnummer: 06-28 19 72 82.
Mocht u onverhoopt toch overlast ervaren en liever met de gemeente in contact komen dan kunt
u bellen met de horeca overlast lijn: 020- 421 45 67.

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele Uitmarktteam
Frans de Vries

Praktische informatie voor particulieren en bedrijven:
Wegafsluitingen Fietsers, Fietsomleidingen en Fietsparkeerplaatsen
Voor de veiligheid van voetgangers wordt het Uitmarktgebied op bepaalde tijden afgesloten voor fietsers.
De volgende fietsafsluitingen zijn tijdens het evenement van kracht:
Op zaterdag 24 augustus van 10.30 tot ca. 20.30 uur en op zondagavond 25 augustus van 10.30 tot ca.
20.30 uur:
 De onderdoor rit van het Rijksmuseum
 Het fietspad achter het Rijksmuseum tussen de Johannes Vermeerstraat en Paulus Potterstraat
 Het fietspad van de Honthorststraat tussen de Johannes Vermeerstraat en Paulus Potterstraat
Buiten deze tijden zijn de fietspaden gewoon toegankelijk.
Wegafsluitingen Auto’s en Parkeren
Tijdens de Uitmarkt is alleen de Leidsekade tussen nr. 89 en de hoek met de Leidse brug afgesloten voor
gemotoriseerd vervoer (met uitzondering van nood- en hulpdiensten), van zaterdag 24 augustus 00.30 tot
en met zondagavond 25 augustus 24.00 uur.
Gereserveerde Parkeervakken
Ten behoeve van de Uitmarkt is het niet overal mogelijk om te parkeren in de onderstaande straten.
Voor opbouwwerkzaamheden en voor het plaatsen van diverse voorzieningen (toiletunits,
opslagcontainers, MOK van politie, e.d.) worden parkeervakken buitengebruik gesteld. Van maandag 19
augustus vanaf 00.00 tot en met dinsdag 27 augustus 18.00 uur: De Teniersstraat oneven zijde (Gazprom),
de 12 parkeerplekken aan de kant van het Museumplein.
Voor de deelnemende artiesten die per auto moeten komen worden parkeervakken buitengebruik gesteld
op vrijdag 23 augustus vanaf 16.00 tot zondagavond 25 augustus 24.00 uur.
 De Teniersstraat oneven zijde (Gazprom) aan de kant van het Museumplein de overige 8 plekken.
 De Teniersstraat even zijde (huizenkant) alle 10 parkeerplekken.
 De Van Miereveldstraat oneven zijde (huizenkant) alle 19 parkeerplekken (insteekvakken).
De parkeergarage onder het Museumplein blijft gedurende de gehele periode bereikbaar.
Openbaar vervoer
De Paulus Potterstraat en de Hobbemastraat zijn gewoon toegankelijk dus alle verkeer, trams, bussen en
nachtbussen kunnen ongehinderd doorgaan.

