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Voorwoord
Het eerste weekend van september is het zover: dan komt de Formule 1 naar Zandvoort,
mits de coronasituatie dit toelaat. Met nog 4,5 maand te gaan, kunnen we niet wachten
met de voorbereiding van dit enorme evenement. Het circuit rekent op ruim 100.000
bezoekers per dag en ruim 80 miljoen tv-kijkers die wereldwijd de race aan onze kust
volgen.
De teleurstelling was groot toen vorig jaar duidelijk werd dat Zandvoort van de Formule 1
kalender werd geschrapt. Niet alleen bij autosportliefhebbers, maar ook bij de inwoners,
ondernemers en betrokkenen in en om ons mooie dorp. Er was immers al door vele partijen
veel tijd en geld geïnvesteerd in de komst van de Formule 1 en de voorbereidingen hiervan.
Dat

is

niet

voor

niks

geweest.

De Zandvoortse Formule 1 van 2021 is totaal anders dan de laatste race hier in 1985. Toch
is er één overeenkomst: we organiseren dit als dorp wederom samen! En ook al staan de
racewagens niet meer bij de lokale garages, kruipen de kinderen niet meer onder de hekken
door en zullen we de coureurs niet meer aan de bar van de lokale horeca
tegenkomen: Zandvoort ademt en leeft autosport! Velen hebben zich al opgegeven om als
vrijwilliger mee te helpen of zijn actief betrokken bij de vele activiteiten die georganiseerd
gaan worden. Samen maken we er een veilig, bereikbaar en duurzaam evenement van.

Natuurlijk heeft de komst van zo'n groot evenement gevolgen voor u als bewoner voor wat
betreft drukte, overlast en bereikbaarheid. Maar laten we ons positief, open en gastvrij
opstellen. Net als in de periode tot 1985 maken we er samen weer een groot feest van. Ik
kijk ernaar uit en hoop u in september bij een van de vele activiteiten te ontmoeten.

Raymond

van

Haeften

Wethouder gemeente Zandvoort

Dutch Grand Prix gaat voor een vol huis
De organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand
Prix bereidt zich voor op een evenement met alle
tickethouders en zonder coronamaatregelen. Ook Jan
Lammers, oud-Formule 1-coureur en sportief directeur
van de Dutch Grand Prix, hoopt op volle tribunes tijdens
de rentree van de Grote Prijs van Nederland in de
Formule

1

begin september. “Zoals

het

zich

nu

ontwikkelt met vaccineren en geslaagde experimenten
waarbij toeschouwers aanwezig zijn, denk ik dat wij in
september

publiek

kunnen

ontvangen.’’

Als te zijner tijd blijkt dat dit niet mogelijk is, zal de
organisatie

passende

scenario’s

met

bijbehorende

maatregelen naar buiten brengen. Lammers: “Ik denk
dat het te vroeg is om daar nu op vooruit te lopen. Als
je ziet wat er de afgelopen maanden is gebeurd en
hoeveel maanden we nog hebben, dan heb ik er veel
vertrouwen

in.”

Jan Lammers is onlangs geïnterviewd voor de podcast-

Jan

Lammers

tijdens

interview

podcastserie. © Zandvoortfoto.nl

serie ‘De Coronawandelingen’. In deze aflevering kijkt
hij terug op dit bijzondere jaar en vooruit naar de
komende editie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand
Prix. De aflevering staat rond 30 april online en is dan te
beluisteren via de website en het podcastkanaal van de
gemeente Zandvoort.

Side

events

festival

in

Zandvoort

en omliggende gemeenten
Ook aan de randprogrammering wordt volop gewerkt.
Onder de noemer Zandvoort Beyond, 'beachforracing',
worden tijdens en in aanloop naar de Formule 1 talloze
evenementen

georganiseerd

in

samenwerking

met

lokale ondernemers. Niet alleen op het circuit is straks
dus van alles te beleven, maar ook in Zandvoort zelf en
in

de

omliggende

gemeenten.

“Met het Side events festival worden er voor het publiek
verschillende activiteiten in Zandvoort en de regio
georganiseerd. Dit is een mooie toevoeging aan de
raceweek en biedt veel kansen voor ondernemers en
sponsoren”, aldus Sander Ten Bosch, interim-directeur
en bestuurder van de stichting Zandvoort Beyond.
Op

dit

moment

wordt

afwisselend programma
ondernemers

gekeken

en

hard

gewerkt

wordt
naar

samen
de

aan
met

een
de

verschillende

mogelijkheden. Voor het side event festival is een aparte
stichting zonder winstoogmerk opgericht. Deze nieuwe
organisatievorm is een initiatief van de gemeente
Zandvoort, de organisatie van de Dutch Grand Prix en
Zandvoort

Marketing.

Joke Geldhof (voormalig gedeputeerde Provincie NoordHolland),

Michiel

van

Duijvendijk

(ondernemer) en

Mohlad Hassan (ondernemer) zijn als leden van de Raad

van Toezicht benoemd. Zij hebben alle drie een groot
hart

voor

de

autosport

en

voor

Zandvoort.

De Raad van Advies bestaat uit Robert van Overdijk
(directeur F1 Heineken Dutch Grand Prix), Adam
Elzakalai (bestuur Zandvoort Marketing), Raymond van
Haeften,

(wethouder

gemeente

Zandvoort),

Ferry

Verbrugge (ondernemer / Pole Position Zandvoort),
Dagmar Daniels – Gielens (general manager NH Hotel
Zandvoort), Jan van den Hurk (ondernemer / Rapa Nui
Zandvoort), Quirine Kamphuisen (directeur bestuurder
Noordwijk Marketing) en Jack Plooij (autosportjournalist
en F1 Expert / Ziggo Sport).

Voorlopige kalender 2021
Op 10 mei wordt de eerste informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd.
Vooralsnog worden de bijeenkomsten vanwege de huidige coronamaatregelen digitaal
georganiseerd. Daarnaast staan er verschillende andere activiteiten op de planning
vanuit DGP, Zandvoort Beyond en vanuit de gemeente. In de kalender hieronder leest
u wat er de komende tijd staat te gebeuren. Via nieuwsbrieven, de website en de
social media kanalen van de gemeente houden we u graag op de hoogte. Tevens
verspreiden wij informatie via de Zandvoortse media.

Voorbereidingen

vergunningverlening

in volle gang
Voor zowel het hoofdevenement als het Side events
festival worden momenteel door de organisatoren de
© Chris Schotanus

benodigde evenementenvergunningen voorbereid. Dit
gebeurt in

samenwerking

met

alle

betrokken

(advies)diensten, waaronder de politie, brandweer,
GHOR/GGD

en

de

omgevingsdienst.

Het doel is dat beide organisatoren uiterlijk 1 juni de
vergunningaanvraag indienen. Inwoners kunnen vanaf
het moment van publicatie de ingediende plannen inzien
en vragen, opmerkingen en suggesties kenbaar maken.
De gemeente neemt deze mee bij de besluitvorming. De
gemeente streeft ernaar om eind juni een definitief
besluit te nemen. Vragen kunnen ook al aan de

organisatoren
gesteld

DGP

tijdens

en

de

Zandvoort

komende

Beyond worden

informatieavonden.

Nadat de vergunning is verleend is het mogelijk bezwaar
te maken indien u het niet eens bent met het besluit. De
officiële bezwaartermijn is 6 weken, deze wordt 2
weken van tevoren aangekondigd.

Meer informatie?
Op de website van de 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 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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