DIT IS EEN INFORMATIEVE BRIEF EN GEEN RECLAME.
Aan alle bewoners in de omgeving van kruising Van Speijkstraat en Van Lennepweg.

Geachte heer/mevrouw,

Van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september 2021 keert de Formule 1 terug naar Zandvoort. Begin volgende
week ontvangt een uitgebreide bewonersbrief met waarin wij u informeren u over de eventuele gevolgen van de komst
van de DGP, voor u als inwoner, werknemer en/of ondernemer. Omdat er al dit weekend rondom uw adres opbouw
activiteiten plaatsvinden, sturen wij u deze aankondigingsbrief.
Om de grote stroom bezoekers in goede banen te leiden nemen wij met instemming van de gemeenten en
haarhulpdiensten verschillende (veiligheids)maatregelen.
Een van de maatregelen is het plaatsen van een voetgangersbrug. De voetgangersbrug zorgt ervoor dat de bezoekers
die met de trein naar Zandvoort komen, ongehinderd de Van Lennepweg kunnen oversteken om vanaf daar in beide
richtingen van de Van Lennepweg hun weg te vervolgen naar de hoofdingang (gate 2) en de achteringang nabij de
sportvelden (gate 4).
De opbouwwerkzaamheden starten op zaterdag 28 augustus om 8:00u en duren tot zaterdag 28 augustus 23:59u. Tussen
20:00u en 23:59u wordt hiervoor ook de Van Speijkstraat en de Van Lennepweg afgesloten. In dit tijdvak wordt de brug
op zijn plek gehesen. Op zondag 29 augustus tussen 8:00u en 19:00u worden de trappen aan de brug gemaakt. De brug
is in gebruik van vrijdagmorgen 3 september 06.00 uur tot en met zondag 5 september 22.00 uur. De
afbouwwerkzaamheden vinden plaats van maandag 6 september 8:00u tot 22:00u. Tussen 20:00u en 22:00u wordt
hiervoor ook de kruising Van Speijkstraat en de Van Lennepweg voor afgesloten. In dit tijdvak wordt het brugdek er weer
vanaf gehesen. De laatste afbouw vindt plaats op dinsdag 7 september tussen 8:00u en 19:00u.
Zolang de brug staat is het niet mogelijk om gelijktijdig de Van Speijkstraat in- en uit te rijden. Het verkeer wordt met
een om- en om regeling langs de brug geleid. Hiervoor staat een verkeersregelaar op locatie. De opbouwwerkzaamheden
kunnen met enig geluidsoverlast gepaard gaan. Dit is de reden dat wij de werkzaamheden zoveel als mogelijk overdag
of in de vroege avond hebben gepland.
Informatie en contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen op de website
www.zandvoort.nl/formule1 via de pagina ‘Veelgestelde vragen’. Op deze website vindt u op de pagina ‘Documenten’
ook een link naar een interactieve website met de verkeersmaatregelen op straatniveau. Vragen over doorlaatbewijzen
kunt u stellen via vragen@doorlaatbewijs.nl of 020 - 209 1003. De Dutch Grand Prix is te bereiken via info@dutchgp.com.
Vragen aan de DGP over bereikbaarheid van Zandvoort kunt stellen via mobiliteit@dutchgp.com.
Houd rekening met de (gevolgen van de) komst van de DGP en houd rekening met elkaar
We realiseren ons dat bovenstaande maatregelen impact (kunnen) hebben op uw dagelijkse leven. We vragen daarom
uw begrip en uw medewerking om samen de DGP tot een succes te maken. We kijken er naar uit om er een mooi en
onvergetelijk raceweekend van te maken en Zandvoort aan de gehele wereld te laten zien.

Met sportieve groeten,
De organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix

