FILMOPNAMES ‘’VLIEGENDE HOLLANDERS’’
Beste buurtbewoner,
Met deze brief willen wij u informeren over aanstaande filmopnames op de Surinamestraat voor de
nieuwe dramaserie Vliegende Hollanders, geproduceerd door Topkapi Films. Vliegende Hollanders
vertelt het verhaal over de begindagen van de commerciële luchtvaart in Nederland. Anthony Fokker en
Albert Plesman maakten, als pioniers, Nederland één van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel
van de luchtvaart.
Planning
Voor deze serie komen we op 6 september opnames maken aan de Surinamestraat 14, dat dienst doet
als het exterieur van het huis van Albert Plesman. We zullen dan ook voornamelijk buiten filmen.
Werktijden:
10:00u - 23:00u
Tijdelijke verkeersmaatregel
Ons verhaal speelt zich af rond de jaren ‘30 van de vorige eeuw zonder noemenswaardig autoverkeer.
Om er voor te zorgen dat er geen auto’s in beeld komen en om op kritieke momenten ‘stilte op de set’ te
verkrijgen, willen we de straat rondom onze set vrijmaken van voertuigen. Door middel van borden willen
we u vragen deze dag uw voertuigen op een andere plek neer te zetten. Deze tijdelijke maatregel is
genomen in goed overleg met gebiedsbeheerders vanuit de gemeente Den Haag. Wij hopen dat u begrip
voor kunt opbrengen voor onze werkzaamheden en de beslissing die is genomen.
Verder willen we een aantal parkeervakken reserveren op de Parimaribostraat voor het parkeren van
onze materiaalwagens.
Overlast
Uiteraard proberen wij eventueel overlast in de buurt tot een minimum te beperken, maar wij zullen wel
zichtbaar aanwezig zijn. Wij zorgen voor een goede bereikbaarheid van woningen en bedrijven en hopen
u hiermee tijdig van onze activiteiten in kennis te hebben gesteld. Verder hopen wij dat u rekening wilt
houden met het plannen van werkzaamheden die veel geluidsoverlast creëren. Of heeft u bijvoorbeeld
voorkennis van verbouwingswerkzaamheden in de buurt op 6 september? Dan horen wij die graag van u.
Met eventuele vragen, opmerkingen of voor overleg kunt u mij altijd mailen of bellen.
Met vriendelijke groet,
Peter Nentjes
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