
 
 

Aan de bewoners van Vijfhuizen,  

 

Vijfhuizen, 14-08-2019 

 

Betreft: evenementen september en oktober 2019 

 

 

Geachte bewoner van Vijfhuizen,  

 

Hierbij willen wij u informeren over de evenementen die in september en oktober 2019 zullen 

plaatsvinden in de Expo Haarlemmermeer:  

 

September 2019 

 

• 1 en 2 september: showUP Vakbeurs (10:00 – 18:00 uur) 

• 13 t/m 15 september: Horse Event (09:30 – 20:00 uur, 15e 09:30 – 18:00 uur) 

• 20 september: Rabobank, zakelijke markt (10:30 – 18:30 uur) 
• 29 september: Snuffelmarkt (09:00 - 16:30 uur) 
 

Oktober 2019 

 

• 1 oktober: Belastingdienst-Douane, besloten evenement (09:00 – 22:00 uur) 

• 3 oktober: Financial Systems, zakelijke markt (11:00 – 16:30 uur) 

• 5 en 6 oktober: Stoffenspektakel (10:00 – 17:00 uur) 

• 11 en 12 oktober: Kleine deukjes dagen, zakelijke markt (07:00 – 22:00 uur) 
• 17 t/m 19 oktober: In de wolken Festival (10:00 - 18:00 uur, 18e 10:00 – 21:00 uur) 
• 27 oktober: Snuffelmarkt (09:00 - 16:30 uur) 

 

Met deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de maatregelen die bij de bovengenoemde 

evenementen door de organisatoren en Expo Haarlemmermeer zullen worden getroffen om de 

(geluids)overlast voor u als direct omwonende te minimaliseren.  

 

Bereikbaarheid  

Wat de parkeermaatregelen betreft, zijn onderstaande de belangrijkste voor u als omwonende:  

• Ten behoeve van een goede doorstroming naar en van het evenement zullen verkeersregelaars 

worden ingezet en zal er bewegwijzering aanwezig zijn. Dit zal vooral bij grote evenementen het 

geval zijn, zoals bij Horse Event en In de wolken Festival. 

 

Geluid  

Met betrekking tot het geluidsniveau zijn zeer duidelijke afspraken gemaakt met de organisatie van de 

evenementen.  

 

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Wilt u toch nog 

aanvullende informatie omtrent een van de bovengenoemde evenementen, neem dan contact met 

ons op via info@expohaarlemmermeer.nl. Tevens zijn wij telefonisch te bereiken via 

telefoonnummer: 023-5660140. Meer informatie over publieksevenementen vindt u ook op onze 

website: www.expohaarlemmermeer.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  
Team Expo Haarlemmermeer 

 

 

http://www.expohaarlemmermeer.nl/

