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Evenementenvergunningen F1 verleend 

 

De gemeente Zandvoort heeft deze week de organisatie 

van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP) en 

Zandvoort Beyond (organisator side events) de 

evenementenvergunningen verleend. Bij de beoordeling 

van de aanvragen heeft de gemeente Zandvoort de hulp- 

en veiligheidsdiensten om advies gevraagd. Daarnaast 

hebben de vergunningaanvragen drie weken ter inzage 

gelegen. Dit heeft geen nieuwe aandachtspunten 

opgeleverd, wel zijn er enkele verduidelijkende vragen 

gesteld en beantwoord. 

 

Burgemeester David Moolenburgh: “De komst van de 

Formule 1 belooft een groot spektakel te worden. Heel 

Zandvoort zal meeprofiteren van de extra aandacht en 

bezoekers die dit evenement met zich meebrengt. Om 

hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben we de 

organisatoren nadrukkelijk gevraagd aandacht te besteden 

aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van 

hinder en overlast. Deze maatregelen staan beschreven in 

een uitgebreid mobiliteitsplan. Zo blijft de bereikbaarheid 
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zo veel mogelijk gewaarborgd, hoewel we niet kunnen 

voorkomen dat er verkeershinder zal zijn voorafgaand aan 

en tijdens het evenement. De vergunningen bieden een 

mooi evenwicht tussen maatregelen en mogelijkheden. 

Met deze maatregelen kunnen we een groot, toegankelijk 

en veilig evenement organiseren.” 

 

Houd de website van Zandvoort Beyond in de gaten om op 

de hoogte te blijven van het side events programma. En 

kijk op www.dutchgp.com voor actuele informatie over de 

Dutch Grand Prix. 

 

 

 

 

 

Terugblik informatiebijeenkomsten 

Dutch Grand Prix heeft samen met Zandvoort Beyond en 

de gemeente op dinsdag 6 en donderdag 8 juli digitale 

bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de 

bijeenkomsten is uitleg gegeven over het evenement, de 

verkeersmaatregelen per wijk en de werkwijze 

met doorlaatbewijzen. Na afloop van de presentaties 

konden de deelnemers vragen stellen aan de betrokken 

experts in de digitale breakout rooms. Eerder deze week, 

op maandag 5 juli, vond er een informatiebijeenkomst voor 

Zandvoortse ondernemers plaats.  

 

Bekijk hier de presentatie 

 

 

Doorlaatbewijs aanvragen of ontvangen 

 

Beide toegangswegen naar Zandvoort worden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten in de 

nacht van woensdag 1 september op donderdag 2 september vanaf middernacht tot en met 

maandag 6 september 05.00 uur. Met een speciaal doorlaatbewijs kunt u Zandvoort wel 

inrijden via de doorlaatpost op de Zandvoortselaan. Het is niet mogelijk om via de Zeeweg te 

rijden, want Boulevard Barnaart is afgesloten voor doorgaand verkeer, hulpdiensten 

uitgezonderd. 

 

Er is voor iedereen met een doorlopende parkeervergunning of een parkeerplaats op eigen 

terrein een doorlaatbewijs beschikbaar. Ook voor mensen die voor hun beroep in Zandvoort 

moeten zijn, worden er doorlaatbewijzen beschikbaar gesteld. 
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Hoe komt u aan een doorlaatbewijs?  

• Als u op dit moment één of meerdere doorlopende parkeervergunningen heeft, dan 

hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch voor elke parkeervergunning één 

doorlaatbewijs. 

• Als u één of meerdere auto’s en/of motoren bezit en waarvan het kenteken in 

Zandvoort geregistreerd staat, hoeft u ook niets te doen. Het doorlaatbewijs wordt 

automatisch naar u toegestuurd. 

• Als uw auto(’s) niet met een kenteken in Zandvoort geregistreerd staat, maar u wel 

één of meerdere auto’s op eigen terrein kunt parkeren, kunt u via de website 

www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort eé́n of meerdere doorlaatbewijzen aanvragen. 

• Als u in Zandvoort moet zijn voor het uitvoeren van leveranties, storingsmeldingen of 

zorgverlening kunt u via uw werkgever of contactpersoon uw doorlaatbewijs 

opvragen. 

• Als u eigenaar bent van een gastenverblijf en voldoet aan één van de bovenstaande 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor één of meer doorlaatbewijzen, dan 

bent u zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de doorlaatbewijzen aan uw 

gasten. 

Valt u niet onder bovenstaande opties dan ontvangt u geen doorlaatbewijs. 

 

U kunt vanaf 19 juli via de website www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort controleren of uw 

kenteken bij ons bekend is. Als u voor 11 augustus uw doorlaatbewijs aanvraagt, ontvangt u 

in de week van 20 augustus het doorlaatbewijs op de mat. 

 

 

 

 

Brief aan bewoners en ondernemers 

Zandvoorters ontvangen deze week een brief met 

informatie over de komst van de Formule 1 en de 

maatregelen die we nemen om Zandvoort bereikbaar te 

houden. Het verkrijgen van een doorlaatbewijs en parkeren 

tijdens de Formule 1 staan in deze brief centraal. 

Daarnaast roepen we in de brief op om alleen met de auto 

te reizen als het echt niet anders kan, te parkeren in rustige 

gebieden en buiten de piekmomenten Zandvoort in en uit 

te reizen (voor 08.00 uur, tussen 12.00 en 16.00 en na 

20.00 uur). 

 

Bewoners van buurgemeenten die ook te maken krijgen 

met doorlaatbewijzen, ontvangen hier binnenkort ook een 

brief over met meer informatie. 
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Lees hier de bewonersbrief 

 

 

 

Aanvullende maatregelen bereikbaarheid Zandvoort tijdens F1 

  

Op 22 juni heeft het Zandvoortse college van burgemeester en wethouders aanvullende 

maatregelen getroffen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Zandvoort tijdens 

de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021 te garanderen. 

  

Wethouder van Haeften: “De komst van de Formule 1 heeft impact op ons dorp. We hebben 

verschillende besluiten genomen zodat het dorp voor bewoners en ondernemers ook tijdens 

dit evenement bereikbaar blijft. De gemeente kan dit echter niet alleen. We hebben daarbij 

de hulp van de Zandvoorters nodig. Samen dragen we bij aan het beperken van de 

parkeeroverlast en drukte in het dorp, en maken we er bovenal een prachtig evenement van.” 

 

Lees hier het volledige nieuwsbericht over de maatregelen 

 

 

 

Meer informatie? 

Op de website van gemeente Zandvoort staan veelgestelde vragen en antwoorden. Als uw 

vraag er niet bij staat maar wel gerelateerd is aan de Formule 1, kunt u het projectteam 

bereiken via formule1@zandvoort.nl. Door op de button hieronder te klikken wordt u direct 

doorgestuurd naar de gemeentelijke webpagina met veelgestelde vragen en antwoorden. 

 

Veelgestelde vragen  

 

 

 

 

 

Volg ons! 

Klik op de symbolen hieronder om naar de social media 

pagina's van de gemeente Zandvoort te gaan. 
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