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Beste omwonenden van de Stadsblokken,   

 

Op zaterdag 31 augustus vindt de tweede editie van het ASM festival plaats op de locatie Stadsblokken. 

Het evenement start om 14:00 uur en is om 23:00 uur afgelopen. 

 

Wat is ASM? 

Het ASM (Arnhems Stadsblokken Muziek) Festival is een festival met een lokaal karakter, maar een 

landelijke allure. Naast de fantastische muziek en het lekkere sfeertje, kun je op ASM Festival ook 

heerlijk eten bij regionale foodtrucks. En uiteraard werken we samen met tientallen partners en 

bedrijven uit de regio. Kortom, dit wil je niet missen! 

 

Niemand minder dan Guus Meeuwis, Davina Michelle, Racoon, Ilse DeLange, DI-RECT en Lucas & Steve 

zijn te zien tijdens de tweede editie van het ASM Festival op 31 augustus. 

 

Voor u als omwonende van de Stadsblokken kan ASM voor wat overlast zorgen. Daarom nemen wij de 

volgende maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken: 

1. Vanaf zondag 25 augustus t/m woensdag 4 september vindt de op- en afbouw plaats. In deze 

periode is het terrein bij de Stadsblokken niet geheel toegankelijk. 

2. Op zondag 25 augustus vanaf 09.00 uur worden materialen aangenomen op de Stadsblokken. 

Daarna wordt er gelijk gestart met de opbouw. 

3. Tijdens het evenement worden de wegen naar de woonboten voor bezoekers afgesloten.  

4. Er worden verkeersregelaars ingezet om het parkeren in de woonwijk Malburgen te reguleren. 

5. Er wordt een speciaal parkeerveld ingericht bij de Praets voor bezoekers van ASM (dit wordt 

begeleidt door verkeersregelaars). 

6. Het terrein wordt direct na het evenement gereinigd door een professioneel reinigingsbedrijf. 

7. De soundchecks voor het evenement zijn vrijdag 30 augustus tussen 12u en 18u. En zaterdag 31 

augustus vanaf 11u. 

8. Het decibel niveau aan de gevel bedraagt maximaal 80dbA (gemiddeld gemeten over 5 

minuten). Gedurende het evenement is er een geluidstechnicus aanwezig om het geluidsniveau 

in de gaten te houden. 

9. De muziek stopt stipt om 23.00 uur. 

10. Er zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig op het evenemententerrein. 

11. Bezoekers worden door middel van internet en lokale media met klem geadviseerd gebruik te 

maken van het openbaar vervoer en/of fiets. 

 

Hopelijk hebben we u voldoende ingelicht. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 

www.asmfestival.nl.   

http://www.asmfestival.nl/


Voor opmerkingen en eventuele klachten kunt u tijdens het evenement bellen met 06-34886874 of u 

kunt een mail sturen naar info@asmfestival.nl.  
 

Met vriendelijke groet, 

ASM festival 

0634886874 (bereikbaar tijdens het evenement) 

0786130905 (bereikbaar tijdens kantooruren) 

mailto:info@asmfestival.nl

