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Van: Gemeente Zandvoort <formule1@zandvoort.nl>

Verzonden: donderdag 2 juni 2022 13:30

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Update Formule 1 in Zandvoort | juni 2022

 

Bekijk deze e-mail in je browser  

    

  

 

 

   

 

"Velen vertellen mij dat het feest van vorig jaar 

niet te overtreffen is. En wat was het fantastisch! 

Prachtig weer, een geweldige sfeer en de 

overwinning van Max Verstappen. Zelfs onze 

grootste criticasters prezen ons na afloop in de 

media. En dat allemaal in coronatijd. Een groot 

compliment aan iedereen die bij de organisatie 

betrokken was, is dan ook op zijn plaats. 

 

Zoals we vorig jaar hebben kunnen zien, is de 

Formule 1 niet meer te vergelijken met die uit de 

jaren tachtig. Ik heb echter wel die ene grote 

overeenkomst geconstateerd: we organiseren dit 

als dorp samen! De Formule 1 zit immer in het 

DNA van ons dorp. Heel veel Zandvoorters zitten 

op de tribune, voor de TV of zijn – vaak als 

vrijwilliger - actief bij de vele activiteiten die 

georganiseerd gaan worden. 

 

Als inwoner of ondernemer van Zandvoort zult u 

enerzijds hinder ervaren, maar anderzijds ook 

onderdeel zijn van één van de grootste 

sportevenementen ter wereld. Zandvoort staat 

daarbij in een rijtje met steden als Miami, 

Melbourne en Barcelona. Tussen de 80 en 100 

miljoen mensen volgen wereldwijd de race in 

onze badplaats. De beelden van de gastvrijheid 

in ons dorp, de lach op onze gezichten en de 

manier waarop we bezoekers ontvangen zijn 

vorig jaar de hele wereld overgegaan. 

  

Samen maken we er een veilig, bereikbaar en 

nog duurzamer evenement van. Laten we ons net 

als vorig jaar positief, open en gastvrij opstellen. 

Ik zet alvast de zwart-wit geblokte vlag klaar." 

  

- Raymond van Haeften 

Wethouder Formule 1 
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN  

 

 

 

DGP, organisator van de Dutch Grand Prix, heeft inmiddels haar vergunningsaanvragen en bijbehorende 

plannen ingediend bij de gemeente. Ook de aanvraag voor de evenementen-vergunning van de side-

events, georganiseerd door stichting Zandvoort Beyond, is ontvangen. 

  

De plannen omschrijven hoe beide organisatoren hun evenementen veilig en verantwoord verwachten te 

kunnen organiseren. Het doel is daarnaast om de inwoners van Zandvoort en de regio zo veel mogelijk 

ruimte en bewegingsvrijheid te bieden tijdens het evenement. Zo is de impact op ons dagelijks leven zo 

beperkt mogelijk. 

  

Alle ingediende stukken worden door de gemeente en de betrokken (hulp)diensten getoetst. De 

verwachting is dat eind juni het besluit op de aanvragen genomen wordt.  

  

 

Waar wordt zoal naar gekeken in de 
beoordeling van de plannen?  

 
Vanuit haar rol als vergunningverlener ziet 
de gemeente Zandvoort toe op een aantal 
belangrijke elementen die nodig zijn om 
het dorp toegankelijk, veilig en leefbaar te 
houden. Zo wordt er tijdens het 
vergunningsverleningsproces toegezien 
op het waarborgen van de algehele 
bereikbaarheid van Zandvoort.  

 

 

Hoe zijn de vergunningsaanvragen 
bekend gemaakt?  

 
De ingediende vergunningsaanvragen zijn 
via de reguliere kanalen van de gemeente 
Zandvoort verwerkt.  Zo zijn de aanvragen 
bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl en de 
Zandvoortse Courant. Ook maken wij hier 
melding van op onze website.   

 

 

 

 

 

VERKEERSBESLUITEN  

 

 

 

Op maandag 30 mei zijn de verkeersbesluiten die gaan gelden in en vlak voor het Formule 1 weekend 

gepubliceerd door de betreffende wegbeheerders. Dit zijn Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Beverwijk en de provincie Noord-Holland.  

 

De verkeersbesluiten hebben tot doel om de bereikbaarheid van Zandvoort en omstreken voor inwoners, 

ondernemers en belanghebbenden te garanderen. Zowel over de weg als via het spoor. Zo gaat het ook 

over het afsluiten van de spoorwegovergangen op de route Amsterdam-Zandvoort in verband met de 

hoge frequentie van passerende treinen. 

 

Deze besluiten zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl en de website van de gemeente 

Zandvoort. Op onze vraag + antwoord site www.f1vraag.nl staan de tekeningen en veelgestelde vragen. 

  

Op welk moment treden de 
verkeersmaatregelen in werking?   

 
De verkeersmaatregelen starten vanaf 1 
september en eindigen uiterlijk op 
maandag 5 september. In de week 

Wie is verantwoordelijk voor de 
verkeersbesluiten?  

 
De wegbeheerders zijn verantwoordelijk 
voor het nemen van de verkeersbesluiten 
die voortvloeien uit de plannen van de 
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daarvoor worden er al enkele 
voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd die kunnen leiden tot een 
(gedeeltelijke) afsluiting van bepaalde 
(toegangs)wegen.  

 

 

Formule 1 organisator DGP. Elk van de 
wegbeheerders neemt zijn eigen 
verkeersbesluiten. Wel worden deze 
verkeersbesluiten gelijktijdig gepubliceerd.  

 

  

 

Wat betekenen deze 
verkeersmaatregelen voor het 
openbaar vervoer in en om Zandvoort? 

 
De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer verbetert aanzienlijk doordat de 
NS gedurende de gehele dag met 12 
treinen per uur rijdt. Connexxion gaat 
vrijdag buslijn 300 en op zaterdag en 
zondag buslijn 300 en 356 doortrekken 
naar Zandvoort Circuit. 

 

 

Heeft u meer vragen over de genomen 
verkeersbesluiten? 

 
Of wilt u de tekeningen inzien? 

 
Klik dan hier.  

 

 

 

 

 

TER INZAGE LEGGING  

 

 

 

De vergunningaanvragen kunt u van 1 juni tot en met 17 juni inzien bij de publieksbalie van het 

gemeentehuis. Om de vergunning in te zien, dient u u vooraf telefonisch aan te melden. Dit kan via 14 

023. Meestal kunt u na aanmelding dezelfde dag nog terecht. Houd er rekening mee dat u wegens 

veiligheidsredenen gevraagd wordt uw naam en gegevens op de intekenlijst te vermelden en u te 

identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

Op dezelfde wijze kunt u ook de vergunningsaanvraag en plannen van de organisator van de side-events, 

Zandvoort Beyond, inzien en hier desgewenst op reageren. 

  

Het is mogelijk om per mail een reactie te geven op de vergunningsaanvraag en/of de plannen. Dit kan tot 

en met 19 juni. U stuurt uw reactie naar formule1@zandvoort.nl onder vermelding van "Reactie op ter 

inzage gelegde stukken".  

  

 

Waarom ligt deze vergunning ter inzage?  

 
Het is niet wettelijk verplicht om een evenementenvergunning ter inzage te leggen. Omdat er 
echter zoveel belanghebbenden zijn, willen we zo open en transparant mogelijk communiceren. Zo 
weet u alvast wat er op u afkomt. 
  

 

 

 

 

 

JEUGD OVER DE FORMULE 1  

 

 

Onlangs vond er in het Raadhuis van Zandvoort een wel heel speciale raadsvergadering plaats. Onder 

leiding van burgemeester David Moolenburgh gingen achtstegroepers met elkaar in debat. Elk van de 
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Zandvoortse basisscholen had twee leerlingen uit groep 8 aangewezen. 

 

Nadat Formule 1 wethouder Raymond van Haeften de kinderen uitgebreid geïnformeerd had over de 

stand van zaken en de voortgang van de voorbereidingen, vroeg hij hen naar hun ideeën over de Formule 

1 en Zandvoort. 

 

Wat opviel is dat er veel nagedacht werd over de manieren om ondernemers meer mee te laten profiteren. 

Van de exclusieve inzet van Zandvoortse horeca en winkels op het circuitterrein tot aan een mooie 

wandeltocht langs alle ondernemers in het centrum - het was duidelijk dat de kinderen graag zien dat de 

vele bezoekers aan de race en de side-events ook 'even' een rondje Zandvoort doen.  

 

 

 

 

Maar ook werd er nagedacht over de toekomst van autoracen. Een tweetal scholen stelde voor om, naast 

de Formule 1, ook de Formule E naar Zandvoort te halen. Want, zo onderbouwde een enthousiaste 

leerlinge dit idee, "leidt dit tot veel minder vervuiling en ook minder geluidsoverlast voor de zandhagedis." 

 

Als het aan de Zandvoortse jeugd ligt, is de toekomst van de F1 in ons dorp in goede handen. Wilt u dit 

leuke debat terugkijken? Dat kan hier. (Het debat over de Formule 1 start op 17:20.)  

 

 

 

 

VRAGEN + ANTWOORDEN  

 

  

 

Heeft u een vraag over de Formule 1 in Zandvoort?  

 
Kijk dan op www.f1vraag.nl. Op deze vraag + antwoord site van de gemeente Zandvoort kunt u 
heel veel vragen en antwoorden terugvinden die voor u als inwoner, ondernemer of andere 
belanghebbende relevant zijn.  
 
Nieuw toegevoegd: vragen over de toetsing van de vergunningsaanvragen, de ter inzage legging 
van de plannen, de verkeersbesluiten en het ontvangen van gasten in het raceweekend.   
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Heeft u een vraag die niet op f1vraag.nl beantwoord wordt?  

 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zandvoort via formule1@zandvoort.nl. Als uw 
vraag direct over de organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix of de side-events 
van Zandvoort Beyond gaat, kunt u zich richten tot deze organisaties. Voor contact met DGP klikt u 
hier en voor contact met Zandvoort Beyond hier.  

 

 

 

   

 

 

Inhoud © Projectteam F1 / Gemeente Zandvoort, 2022 

Fotografie © Irma Middelkoop / Zandvoort Marketing 

 

Voor meer informatie: 

https://www.zandvoort.nl/formule1 

formule1@zandvoort.nl 

 

Wilt u uw inschrijving aanpassen? 

Dan kunt u uw gegevens bijwerken of afmelden voor de mailing. 

   

    

 

 


