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Voorwoord 

Afgelopen weekend zat ik, net als u waarschijnlijk, weer op de punt van mijn stoel tijdens 

de Formule 1-race in Azerbeidzjan. Terwijl ik keek was ik mij ervan bewust dat ik samen 

met ruim 80 miljoen andere mensen zag hoe Max Verstappen 2 ronden voor het einde 

uitviel. En zoals ik naar een race in de Kaukasus keek, zo kijken er straks Azerbeidzjanen 

– maar ook Mexicanen, Chinezen, Spanjaarden, Australiërs en miljoenen anderen over de 

hele wereld – naar Zandvoort. Eén van de grootste sportevenementen komt naar ons mooie 

dorp aan de kust. 

 

Eind augustus, na de race in Spa, vertrekt de F1-karavaan meteen richting Zandvoort. Wij 

bereiden ons al heel lang voor op hun komst. We kijken ernaar uit en staan klaar om ze te 

ontvangen. En ja, de impact op onze badplaats zal groot zijn, maar ik vind 1 ding heel 

belangrijk: het normale leven moet voor de inwoners en ondernemers in Zandvoort en de 

regio ook tijdens dit evenement gewoon door kunnen gaan. 

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over het mobiliteitsplan en over de verkeersbesluiten. 

Bewoners, werknemers, leveranciers, professionele zorgmedewerkers en Zandvoortse 

taxibedrijven komen in aanmerking voor een doorlaatbewijs, maar inwoners van Zandvoort 

kunnen geen gasten ontvangen die met de auto Zandvoort willen bezoeken. Dit is daarom 

misschien wel hét moment om met uw buren, buurt, of wijk plannen te maken om het 

evenement samen te volgen, natuurlijk binnen de dan geldende coronaregels. 

Als wij u daarbij vanuit de gemeente kunnen helpen, laat mij dat dan weten. Bijvoorbeeld 

tijdens de aanstaande informatiebijeenkomst in juli of door een e-mail te sturen 

naar formule1@zandvoort.nl. 

 

Samen maken we er een gigantisch feest van! 

 

https://mailchi.mp/zandvoort.nl/formule-1-nieuwsbrief-cobc2ibhyk?e=f5230ce138
https://www.zandvoort.nl/formule1
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Evenementenvergunningen F1 aangevraagd 

 

De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) en de organisatie van de side 

events Zandvoort Beyond hebben bij de gemeente Zandvoort de aanvragen ingediend voor 

de evenementenvergunningen en verdere benodigde ontheffingen. Het betreft de aanvraag 

voor een evenementenvergunning voor het Dutch Grand Prix Race Festival, Dutch Grand 

Prix Fan event, de Official 538 Dutch Grand Prix Village (camping) en een aanvraag 

voor de side events Zandvoort Beyond. Onderdeel van deze aanvragen is het 

mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. Alle ingediende stukken worden door de gemeente 

en haar (hulp)diensten getoetst. 

 

In de plannen staat hoe de organisator van het evenement, Dutch Grand Prix, het 

evenement veilig en verantwoord verwacht 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. 

 

Lees hier het volledige nieuwsbericht 

 

  

 

 

https://www.zandvoort.nl/nieuws/2021/aanvragen-evenementenvergunningen-formule-1-ingediend/


 

Verkoop vervoerstickets gestart 

Tijdens het raceweekend van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix reizen iedere dag 

duizenden racefans af naar het CM.com Circuit Zandvoort. Met de ambitie om de 

duurzaamste race van de Formule 1-kalender te worden, daagt de organisatie bezoekers 

uit om een duurzame vervoersoptie te kiezen. Bovendien zijn duurzame vervoersopties 

zoals de trein, de bus of de fiets vaak ook de snelste en meest comfortabele manier om 

naar Zandvoort af te reizen.  

 

Door te monitoren welke vervoersopties er gekozen worden, krijgt ook de gemeente 

Zandvoort een beter beeld van de wijze waarop bezoekers naar Zandvoort reizen. Zodoende 

weten we steeds beter of onze aannames kloppen en waar en wat er moet 

worden bijgesteld om het evenement, Zandvoort en de regio leefbaar, veilig en bereikbaar 

te houden. 

 

Lees hier meer over de vervoersopties 

 

 

Regio neemt verkeersbesluiten F1 

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Beverwijk en de provincie Noord-Holland hebben op basis van de vooraf door DGP 

aangeleverde verkeersmaatregeltekeningen een aantal verkeersbesluiten genomen. De 

verkeersbesluiten gaan ook over het afsluiten van de spoorwegovergangen op de route 

Amsterdam-Zandvoort in verband met de hoge frequentie van passerende treinen. Het 

aantal treinen wordt verhoogd naar 24 treinen per uur (12 treinen heen en 12 treinen 

terug). Ook worden de brugopeningen van de spoorbrug over het Spaarne beperkt, 

dit zorgt voor hinder voor de scheepvaart.  

Klik hier om meer te lezen over de verkeersbesluiten. 

 

Om inzicht te geven in de verkeersmaatregelen die in Zandvoort en omliggende gemeenten 

worden getroffen is deze interactieve website ontwikkeld. Op een interactieve kaart kunt u 

tot in detail zien welke verkeersbesluiten er zijn genomen en wanneer deze ingaan. U kunt 

zelf een tijdsperiode, modaliteit (type verkeer) en gebied selecteren om te bekijken wat de 

verkeersmaatregelen betekenen voor uw persoonlijke situatie.  

 

 

https://dutchgp.com/vervoer/
https://www.zandvoort.nl/nieuws/2021/aanvragen-evenementenvergunningen-formule-1-ingediend/
https://arcadis.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=75bffceceed9443f90687a48318209c5
https://mcusercontent.com/5d71bc8683c0ede06acfcee5f/images/c163c1f7-0516-7932-6654-90dc27db816d.png


 

 

Inzagelegging ingediende stukken 

 

Van 7 juni t/m 25 juni zijn de ingediende vergunnings-aanvragen op afspraak in te zien bij 

de publieke balie van de gemeente Zandvoort. Enkele informatie wordt niet ter inzage 

gelegd omdat dit de openbare veiligheid dan wel de commerciële belangen van partijen 

raakt. De tekeningen die horen bij de verkeersbesluiten zijn online te bekijken. 

 

Een afspraak maken om de stukken in te zien, kan door te bellen met de gemeente 

Zandvoort via 14023. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, 

werkt de gemeente alleen op afspraak. Wij vragen u met klem om thuis te blijven bij 

klachten. Het is verplicht om een mondkapje te dragen bij uw bezoek aan de centrale balie. 

Volg verder de overige richtlijnen van het RIVM. 

 

Uw reactie, vragen en/of opmerkingen op de stukken die ter inzage liggen, kunt u tot 

uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 per e-mail sturen aan: formule1@zandvoort.nl o.v.v. reactie 

ter inzage legging stukken DGP. Om te reageren op de stukken van de side events stuurt u 

een e-mail naar hetzelfde e-mailadres, maar dan o.v.v. reactie ter inzage legging stukken 

Zandvoort Beyond. 

 

 

Succesvolle informatieavond 10 mei 

Op 10 mei jl. zijn inwoners van Zandvoort en andere geïnteresseerden middels een online 

informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in 

voorbereiding op het evenement. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de 

organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) en de organisatie van de side events Zandvoort 

Beyond. 

 

Er waren circa 90 geïnteresseerden op afstand aanwezig om online de bijeenkomst te 

volgen. Na de presentaties van DGP en Zandvoort Beyond, werd er de tijd genomen om 

alle gestelde vragen te beantwoorden. Dit waren uiteenlopende vragen, die onder andere 

gingen over de uitgifte van doorlaatbewijzen, de stand van zaken met betrekking tot de 

juridische procedures en over het versieren van huizen van Zandvoorters. 

De volgende informatieavond vindt begin juli plaats, vlak voor de zomervakantie. 

 

Bekijk hier de presentatie van DGP en klik hier voor de presentatie van Zandvoort Beyond.  

 

https://www.zandvoort.nl/formule1/documenten/
https://www.rivm.nl/
https://mcusercontent.com/5d71bc8683c0ede06acfcee5f/files/4ac1c6b5-6477-b26e-c0ae-3fef97963c7f/210510_Bewonersavond_Mobiliteit.pdf
https://mcusercontent.com/5d71bc8683c0ede06acfcee5f/files/12124435-e887-9357-14ba-526613dc9f5c/210504_Presentatie__BEWONERS_Zandvoort_10MEI.01.pdf


 

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 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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