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BUURTBEWONERSBRIEF 1 

Beste Buurtbewoner(s), 
 
Na twee jaar afwezigheid van evenementen, doen wij hierbij een aankondiging van ons 
evenement Lago Lago op het recreatiegebied van Stroombroek, het Markant Outdoorcentrum 
en het Landal Stroombroek. Middels dit schrijven willen wij u informeren over onze planning, 
verkeerswijzigingen, mogelijke (geluid)overlast, het open huis en onze contactgegevens 
mochten er vragen en/of opmerkingen zijn.  
 

Planning 

Opbouw 
Donderdag 23 juni 2022 (08:00) t/m donderdag 30 juni 2022 
(15:00) 

Show Donderdag 30 juni 2022 (15:00) t/m maandag 4 juli (12:00) 
Afbouw Maandag 04 juli 2022 (12:00) t/m vrijdag 08 juli 2022 (16:00) 

 
Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er tot uiterlijk 21:00 uur gewerkt. Mocht er na 
21:00 uur gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarbij geen geluidsoverlast gemoeid 
gaan. Na de showdagen kan iets langer geluidsoverlast verwacht worden, vanwege de muziek 
tot 01:00 uur en de schoonmaak rondom het festivalterrein. 
 
Verkeerwijzigingen (vrijdag 1 juli 2022 t/m zondag 3 juli 2022) 

Jan Klaassen 
Het park blijft geopend voor bezoekers en is te bereiken via de zuidkant van de Gildeweg. De 
noordkant is afgesloten voor verkeer. 

De Braamweg 
De Braamweg zal afgesloten worden (m.u.v. bestemmingsverkeer) vanwege een 
calamiteitenroute. Dit is om wild parkeren te kunnen voorkomen. 

De Braamtseweg 
De Braamtseweg zal afgesloten worden van doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer kunnen 
wel doorgang vinden. De verkeersregelaar zal een positie innemen ter hoogte van de 
Julianaboom. 
 

(Geluid)overlast: 
In de totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan 
de bepaling van toegestane geluidsniveaus. Conform de voorschriften zullen er op de 
showdagen geluidsmetingen uitgevoerd worden om te verzekeren dat wij binnen de 
geluidsnormen blijven die de gemeente Montferland stelt.  
 

Soundcheck: 
Op woensdag 29 juni 2022, tussen 12:00 en 20:00 uur, worden er soundchecks gedaan. De 
geluidssystemen van de podia worden voor een kort moment aangezet, om te controleren of de 
apparatuur naar behoren werkt. In totaal zal er niet meer dan een uur aaneeengesloten 
soundcheck hoorbaar zijn op woensdag 29 juni 2022.  
 
Uiteraard is er in overleg met de gemeente een uitgebreid veiligheids- en mobiliteitsplan 
opgesteld en doen wij er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.  
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BUURTBEWONERSBRIEF 2 

Contact 
 

Open Huis 
Op woensdagavond 29 juni 2022 (20:00 - 21:00 uur) openen wij onze deuren en nodigen wij u 
van harte uit voor een kop koffie. Er volgt een korte presentatie over het festival Lago Lago en 
er is er tijd om vragen en/of opmerkingen te behandelen.  
Vervolgens zullen wij een gezamenlijke ronde maken over het festivalterrein. U kunt zich 
aanmelden voor het open huis via: buurtbewoners@lagolago.nl 
 

Contactgegevens 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het evenement dan kunt u tijdens de op- en 
afbouwperiode en het evenement op twee manieren contact met ons opnemen: 
Telefoon: 06 13 34 91 37 
Mail: buurtbewoners@lagolago.nl 
 

Buurtbewoners tickets 
Tot slot geven wij aan de eerste 50 verzoeken twee gratis tickets om het evenement te 
bezoeken. Aanmelden kan ook via onderstaand mailadres met als titel: buurtbewoners Lago 
Lago. Wij vragen u dan om twee foto’s van recente poststukken mee te sturen, zodat wij zeker 
weten dat u een buurtbewoner bent. 
Mail: buurtbewoners@lagolago.nl 
 
Waar mogelijk proberen wij met iedereen rekening te houden. Mochten er op voorhand punten 
zijn die u graag met ons wil delen, dan weet u ons te bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Malou Jongejans 
Chasing the Hihat B.V. 
 
 


