
1

Pia Teeuwen

Van: Formule 1 - Gemeente Zandvoort <formule1@zandvoort.nl>

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 19:54

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Formule 1 nieuwsbrief

 

Klik hier om dit bericht in uw browser te bekijken  

 

augustus 2021 

  

  

 

Voorwoord 

Dit weekend is het zover! Na 36 jaar keert de Formule 1 eindelijk terug naar Zandvoort. 

Door de coronamaatregelen kunnen er helaas minder bezoekers komen en zijn er ook geen 

muziekpodia in het dorp, maar toch maken we er samen een groot feest van. 

 

De afgelopen dagen heeft het dorp een transformatie ondergaan. Winkeliers hebben hun 

etalages veranderd, overal lees ik de oproep ‘Start your engines’ en ik heb nog nooit zoveel 

zwartwit-geblokte vlaggen gezien. Elke dag komen er meer bij! Fantastisch zoals iedereen, 

bewoners en ondernemers, samen de schouders eronder zetten om ons dorp in F1-sfeer te 

brengen. 

 

Ook het team om ons dorp bereikbaar te houden draait overuren. Dit is een gigantische klus 

en ze hebben de afgelopen week duizenden doorlaatbewijzen verstuurd. En ja, daar zijn zaken 

misgegaan. Een aantal inwoners heeft teveel bewijzen ontvangen en bij anderen zijn 

doorlaatbewijzen niet aangekomen of verkeerd bezorgd. Het heeft geen zin om 

doorlaatbewijzen aan anderen buiten het dorp te geven of door te verkopen. Een 

doorlaatbewijs is immers geen parkeervergunning. U mag de doorlaatbewijzen vernietigen, 

maar u kunt ook in uw omgeving vragen of iemand nog een doorlaatbewijs mist. Zo helpt u 

uw buren en komen er ook niet teveel doorlaatbewijzen in omloop. 

 

Zoals u in de krant van Zandvoort Beyond heeft kunnen lezen is het toch gelukt om - ondanks 

de coronamaatregelen – een bijzonder buitenprogramma te organiseren. Daarnaast hebben 

het HDMZ-, het Zandvoorts- en het PopUp-museum in het Raadhuis spectaculaire exposities 
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ingericht die ik graag aanbeveel. Ook is er een heel leuk (gratis) kinderboekje over de F1 

gemaakt en hebben we nog een paar verrassingen waar u snel meer over hoort. 

 

Eindelijk kunnen we zeggen: “Komend weekend zijn Max Verstappen, Lewis Hamilton, 

Sebastian Vettel en al die anderen in ons dorp.” Ze strijden hier om het kampioenschap. Ik 

wens u – waar en hoe u de race ook volgt – heel veel plezier daarbij. 

 

 

Raymond van Haeften 

Wethouder gemeente Zandvoort 

 

 

 

Bekijk de Zandvoort Beyond video  

Zandvoort is er klaar voor 

 

Zandvoort verandert steeds meer in een racedorp. Tot 13 augustus was er nog erg veel 

onduidelijkheid. Toen de duidelijkheid er eindelijk was, is er door man en macht hard gewerkt 

om Zandvoort een prachtige uitstraling te geven. De gemeente Zandvoort, Spaarnelanden, 

Zandvoort Marketing, de DGP, ondernemers en bewoners helpen mee. Dit gaat prachtige 
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beelden opleveren straks! Maar nu ook al, want alle nieuwszenders lopen al weken in 

Zandvoort rond, op social media gaan we viral met ons grappige ’33 km per uur’-bord en er 

worden vele selfies gemaakt bij de prachtige selfiespots.  

 

Mocht u nog een vlag, vlaggenlijn of raamsticker willen? Loop dan snel langs bij VVV Zandvoort 

zodat ook uw huis of onderneming volledig in de racesferen komt!  

 

 

Bereikbaarheid Zandvoort 

 

Het wordt druk in Zandvoort tijdens het weekend van de Formule 1. De weersvoorspellingen 

zijn goed, dus kom daarom indien mogelijk lopend of op de fiets. 

 

Openbaar vervoer  

Tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort rijden 12 treinen per uur. Ook blijft buslijn 80 via 

de evenementenroute rijden naar het Watertorenplein. Woont u in Zandvoort Noord en bent 

u van openbaar vervoer afhankelijk, dan kunt u op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00 

uur en 16.00 uur van de belbus van Connexxion gebruikmaken. U dient uw rit minimaal 30 

minuten van tevoren aan te melden via het telefoonnummer 038-3394606. 

 

RegioRijder heeft besloten om toch te rijden in het Formule 1 weekend, lees hier het 

nieuwsbericht van RegioRijder over dit besluit. 

 

Auto  

Reist u toch liever met de auto, reis dan zo veel mogelijk voor 07.00 uur, tussen 12.00 en 

16.00 uur of na 20.00 uur. Parkeren in Zandvoort als u in het bezit bent van een 

parkeervergunning is overal mogelijk. Als u op eigen terrein parkeert, dan kunt u elders in 

Zandvoort maximaal 1,5 uur op straat parkeren met de blauwe parkeerschijf en 

doorlaatbewijs. Maar maak hier alleen gebruik van als het echt niet anders kan. 

 

Door de verhoogde frequentie van treinen naar Zandvoort zijn alle spoorwegoverwegen tussen 

Amsterdam Centraal en Zandvoort afgesloten, ook ’s nachts. Dit heeft gevolgen voor de 

bereikbaarheid van de wijk Zandvoort Noord. De route om deze wijk in en uit te rijden loopt 

via de N201, Boulevard Barnaart, de rotonde van de Burg. van Alphenstraat naar de Van 

Lennepweg. 

 

Bezoekers  

Verwacht u visite? Vraag aan hen of zij op de fiets of met het openbaar vervoer kunnen komen. 

Betaald parkeren is van donderdag tot en met zondag niet mogelijk! Komen bezoekers met 

de auto, dan moeten zij én een doorlaatbewijs hebben en op eigen terrein kunnen parkeren. 

 

Mobiliteitskalender  
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• Maandag 30 augustus: de eerste parkeerplaatsen langs de Boulevard Barnaart zijn 

afgesloten en DGP maakt gebruik van P de Zuid.  

Abonnementhouders voor de parkeerzones langs Boulevard Barnaart mogen in heel 

Zandvoort parkeren. Dit betekent dat het op andere plekken in het dorp ook drukker 

kan worden met parkeerders. 

• Woensdag 1 september 12.00 uur: ingang tijdelijke parkeervergunningzone. 

Vergunninghouders en abonnementhouders P de Zuid kunnen in heel Zandvoort 

parkeren. 

• Woensdag 1 september 20.00 uur: Boulevard Barnaart wordt afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer, Zandvoort is alleen via de Zandvoortselaan (N201) 

bereikbaar. 

• Woensdag 1 september 23.00 uur: Parkeerverbod P de Zuid gaat in. 

• Donderdag 2 september 00.01 uur: Zandvoort is alleen bereikbaar met doorlaatbewijs 

ring 2 (sticker). 

• Donderdag 2 september 00.01 uur: betaald parkeren niet meer mogelijk 

• Vrijdag 3 september 00.01 uur: Bentveld (en overige gebieden ring 3) alleen 

bereikbaar met doorlaatbewijs ring 3 (spiegelhanger). 

• Maandag 6 september 06.00 uur: Zandvoort weer zonder doorlaatbewijs bereikbaar 

• Maandag 6 september 12.00 uur: Einde tijdelijke parkeervergunningszone. Uw auto 

moet weer geparkeerd staan op een plek waar uw parkeervergunning geldig is. 

 

Kijk voor overige verkeersmaatregelen (parkeerverboden in de straat, wegafsluitingen 

of omleidingen) op deze interactieve website. 

 

 

 

Foto: Chris Schotanus 

 

DGP-bewonersbrief 

 

Vorige week heeft de organisatie van de Formula 1 

Heineken Dutch Grand Prix een bewonersbrief verstuurd 

naar alle bewoners van Zandvoort. Daarin leest u de laatste 

ontwikkelingen en wordt u geïnformeerd over de 

maatregelen die zijn genomen over de bereikbaarheid en 

veiligheid tijdens het Formule 1 weekend. Daarnaast zijn 

alle bewoners uitgenodigd (met aparte uitnodiging) voor 

de bewonersmiddag op donderdag 2 september tussen 

14.00 uur en 18.00 uur. Bewoners kunnen als één van de 

eersten een uniek kijkje nemen op het circuit. Op vertoon 

van de uitnodiging krijgen twee personen toegang tot het 

opgebouwde evenemententerrein van de Formula 1 

Heineken Dutch Grand Prix.  
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Lees hier de DGP-bewonersbrief 

 

 

 

Hoe komt u Zandvoort in met de auto/motor? 

 

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september worden ook in de omgeving van Zandvoort 

diverse wegen afgesloten om te voorkomen dat bezoekers van de DGP in de auto in één van 

de aangrenzende gemeenten parkeren en het te druk wordt op de enkele toegangsweg naar 

Zandvoort. Als bezitter van een doorlaatbewijs rijdt u het beste via de Leidsevaartweg naar 

de Zandvoorterweg/Zandvoortselaan. Het doorlaatbewijs dat bewoners van Bentveld hebben 

ontvangen geeft geen toegang tot Zandvoort (dorp). 

 

Let op: onder andere de route Nachtegalenlaan, Zwaluwenweg, Leeuwerikenlaan en de 

Koekoeksweg zijn tussen de N206 (Boekenroodeweg) en de N201 (Zandvoorterweg) en 

Lankhorstlaan in Heemstede op vrijdag, zaterdag en zondag van 04.00 uur tot 15.00 uur dicht. 

 

Het is niet te voorkomen dat het in sommige wijken en op bepaalde routes druk wordt. In 

enkele gevallen hebben inwoners te veel doorlaatbewijzen ontvangen. Houd er rekening mee 

dat een doorlaatbewijs geen recht op parkeren geeft. Er wordt gehandhaafd en 

foutparkeerders worden weggesleept.  

 

 

 

Beschikbare EHBO- en huisartenposten tijdens het Formule 1 weekend 

 

De gemeente Zandvoort vindt het belangrijk om ook tijdens deze drukke dagen een 

huisartsenzorg in de buurt beschikbaar te hebben voor haar inwoners en bezoekers. Om die 

reden zorgt de gemeente in samenwerking met de Zandvoortse huisartsen voor extra 

bezetting op de EHBO/huisartsenpost bij het Badhuisplein. EHBO-/huisartsenpost ‘De Rotonde’ 

is de algemene post voor badgasten en algemeen publiek. De post is te vinden bij de 

strandafgang aan het Badhuisplein (Strandweg 5a). De openingstijden zijn van vrijdag 3 

september tot en met zondag 5 september van 12.00 uur tot 22.00 uur. Telefoonnummer: 

023 – 571 44 45. 

 

Er zijn ook aanvullende EHBO-posten voor de bezoekers van DGP en Zandvoort Beyond 

aanwezig. Er zijn twee vaste locaties bij het NS Station Zandvoort en Kop Zeeweg. Daarnaast 

zijn er drie mobiele locaties. De openingstijden zijn van vrijdag 3 september tot en met zondag 

5 september van 07.00 uur tot 23.00 uur.  
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Vooraankondiging enquête  

 

De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort betekent 

veel voor het dorp, de regio, haar inwoners, bezoekers en 

bedrijven. De gemeente Zandvoort en de organisatie van 

de Dutch Grand Prix hebben daarom aan Breda University 

of Applied Sciences (BUas) gevraagd onderzoek te doen 

naar de impact van het evenement.  

 

Het onderzoek brengt de economische impact van de Dutch 

Grand Prix in kaart en besteedt aandacht aan de beleving 

van de effecten van dit evenement door bewoners, 

bezoekers en ondernemers.  

 

Tijdens het raceweekend is een onderzoeksteam van BUas 

op het circuit en in het dorp aanwezig om bezoekers te 

bevragen. Daarnaast worden inwoners en ondernemers 

van Zandvoort in de periode van 5 september tot 20 

september benaderd om hun mening te geven middels het 

invullen van digitale vragenlijsten. Dit gebeurt onder 

andere via deze nieuwsbrief en de (lokale) media. Doet u 

dan ook mee? Alvast heel hartelijk dank!  

 

 

 

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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