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De bewoners van Bentveld

Datum

Augustus ’21

Onderwerp

Bereikbaarheidsmaatregelen en doorlaatbewijzen tijdens het Formule 1 evenement

Geachte bewoner/ondernemer,
De Formule 1 komt in de eerste week van september na 36 jaar weer naar Zandvoort. Met deze brief
informeren wij u graag over de maatregelen die de gemeente Zandvoort en de organisatie van de
Dutch Grand Prix samen nemen. Deze maatregelen zijn bedoeld om ook de gebieden in Bentveld
tijdens het Formule 1 evenement voor u bereikbaar, leefbaar en veilig te houden.
Maatregelen
De belangrijkste maatregel die in Bentveld genomen wordt tijdens het F1-evenement is het instellen
van een aantal ‘beschermde zones’ waar alleen autoverkeer wordt toegelaten dat daar een
bestemming heeft. Deze zones zijn verdeeld in 3 ringen om het circuit van Zandvoort heen. Deze
beschermde zones gelden voor Zandvoort (ring 2) en in delen van Bentveld, Bloemendaal, Overveen
en Aerdenhout (ring 3). Uw woning/onderneming bevindt zich in ring 3.
Voor meer informatie over de genoemde ringen verwijzen we u naar www.zandvoort.nl/formule1.
Elke huisadres in ring 3 ontvangt automatisch twee doorlaatbewijzen
U ontvangt in augustus automatisch twee doorlaatbewijzen thuis, ook als u geen auto heeft. U hoeft
daarvoor niets te doen. Deze doorlaatbewijzen worden via de gemeente Zandvoort naar u
toegestuurd. Het doorlaatbewijs biedt geen toegang tot Zandvoort (dorp).
Vragen over doorlaatbewijzen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar
vragen@doorlaatbewijs.nl.
Extra doorlaatbewijzen aanvragen
Extra doorlaatbewijzen aanvragen kan bij de gemeente Zandvoort via de website
www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort.
Om in aanmerking te komen voor extra doorlaatbewijzen gelden bepaalde voorwaarden. Deze
voorwaarden vindt u in de Beleidsregels voor doorlaatpassen Dutch Grand Prix
https://www.zandvoort.nl/formule1/veelgestelde-vragen/. Extra doorlaatbewijzen zijn bijvoorbeeld
beschikbaar voor sportclubs, kerken en bewoners die bezoek ontvangen in ring 3.
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Doorlaatbewijs hangen achter uw achteruitkijkspiegel
De doorlaatbewijzen voor ring 3 zijn zo gemaakt dat ze makkelijk achter uw achteruitkijkspiegel
kunnen hangen. Motorrijders worden gevraagd het doorlaatbewijs te tonen aan de
verkeersregelaars bij de doorlaatpost.
Slim reizen als het nodig is
Gezien de verwachte verkeersdrukte vragen we u alleen een doorlaatbewijs te gebruiken of extra
aan te vragen, als dit voor u echt noodzakelijk is. Ons advies is om te reizen op de minst drukke
tijden: voor 08.00 uur, tussen 12.00 en 16.00 uur en na 20.00 uur. Het liefst alleen met de auto als
dat echt niet anders kan.
Meer informatie
We hopen u met deze brief goed geïnformeerd te hebben. Ook hopen we op uw begrip en
medewerking. De maatregelen zijn bedoeld om de parkeeroverlast en de drukte in uw gebied zo veel
mogelijk te beperken. Maar dat werkt alleen optimaal als iedereen mee wil werken. Zo maken we er
samen een prachtig evenement van.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met de gemeente Zandvoort
opnemen via vragen@doorlaatbewijs.nl.
Of kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/formule1.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders
Karin Sweering
Programmamanager Formule 1 Gemeente Zandvoort
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