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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 om Zandvoort tijdens het Formule 1 evenement voor u bereikbaar te
houden.
Bereikbaarheidsmaatregelen
Er worden door de gemeente en de organisatie van de Dutch Grand Prix maatregelen genomen om
de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de Formule 1 te bewaken. Met deze
maatregelen houden we Zandvoort bereikbaar voor u als inwoner en ondernemer en voorkomen we
overlast en drukte tijdens de Dutch Grand Prix.
Alleen toegang met doorlaatbewijs
De belangrijkste maatregel is dat de beide toegangswegen naar Zandvoort worden afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer met uitzondering van verkeer in het bezit van een speciaal doorlaatbewijs. De
afsluiting start in de nacht van woensdag 1 september op donderdag 2 september vanaf middernacht
en duurt tot en met maandag 6 september 05.00 uur.
Met het doorlaatbewijs kunt u Zandvoort alleen inrijden via de doorlaatpost op de Zandvoortselaan.
Het is niet mogelijk om via de Zeeweg te rijden, want Boulevard Barnaart is afgesloten voor
doorgaand verkeer, met uitzondering van hulpdiensten. Dit vanwege de grote stroom voetgangers
richting het circuit en de aanwezigheid van een tijdelijk busstation op de Boulevard Barnaart.
Er is voor iedereen met een doorlopende parkeervergunning of een parkeerplaats op eigen terrein
een doorlaatbewijs beschikbaar. Ook voor mensen die voor hun beroep in Zandvoort moeten zijn,
worden er doorlaatbewijzen beschikbaar gesteld.
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Doorlaatbewijs aanvragen of ontvangen
Hoe komt u aan een doorlaatbewijs? Hiervoor zijn verschillende opties:
•

Als u op dit moment één of meerdere doorlopende parkeervergunningen heeft, dan hoeft u
niets te doen. U ontvangt automatisch voor elke parkeervergunning, één doorlaatbewijs.

•

Als u één of meerdere auto’s en/of motoren bezit en waarvan het kenteken in Zandvoort
geregistreerd staat, dan hoeft u ook niets te doen. Het doorlaatbewijs wordt automatisch
naar u toegestuurd.

U kunt vanaf 19 juli via de website doorlaatbewijs.nl/zandvoort controleren of uw kenteken bij ons
bekend is.
•

Als uw auto(’s) niet met een kenteken in Zandvoort geregistreerd staat, maar u wel één of
meerdere auto’s op eigen terrein kunt parkeren, kunt u via de website
doorlaatbewijs.nl/zandvoort één of meerdere doorlaatbewijzen aanvragen.

•

Als u in Zandvoort moet zijn voor het uitvoeren van leveranties, storingsmeldingen of
zorgverlening kunt u via uw werkgever of contactpersoon uw doorlaatbewijs opvragen.

•

Als u eigenaar bent van een gastenverblijf en voldoet aan één van de bovenstaande
voorwaarden om in aanmerking te komen voor één of meer doorlaatbewijzen, dan bent u
zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de doorlaatbewijzen aan uw gasten.

Valt u niet onder bovenstaande opties dan ontvangt u geen doorlaatbewijs.
Online aanvragen werkt het makkelijkst en het snelst. Wanneer het voor u niet mogelijk is om uw
doorlaatbewijs online aan te vragen, kunt u 020 - 209 1003 bellen. Houd dan wel rekening met een
langere verwerkingstijd. Let op, dit nummer is enkel voor vragen over een doorlaatbewijs, niet voor
overige vragen rondom de Formule 1.
Als u voor 11 augustus uw doorlaatbewijs aanvraagt, ontvangt u in de week van 20 augustus het
doorlaatbewijs op de mat.
Parkeren tijdens Formule 1
De organisatie van de Dutch Grand Prix gebruikt tijdens het evenement veel parkeerplaatsen in
Zandvoort. Dit is nodig om het evenement op te bouwen, vlot te laten verlopen en gasten voor de
F1-organisatie te kunnen ontvangen.
Hieronder zetten wij op een rij wat dit voor u gaat betekenen:
•

Iedereen die al een doorlopende parkeervergunning heeft kan gewoon op straat blijven
parkeren. Het belangrijkste verschil is dat vlak voor en tijdens het evenement uw
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parkeervergunning in heel Zandvoort geldig zal zijn. Alleen niet in Bentveld. De precieze
tijden waarop de parkeervergunning voor heel Zandvoort geldig zal zijn, is van woensdag 1
september 12.00 uur tot en met maandag 6 september 12.00 uur. Zet tijdig uw auto op
plekken waar geen parkeerverboden zullen zijn. De meeste parkeerverboden gaan in, in de
nacht van woensdag op donderdag (0.01 uur).
•

Iedereen die op eigen terrein kan parkeren of tijdelijk in Zandvoort is (bijvoorbeeld
leveranciers, bezorgers en zorgverleners) en dus geen parkeervergunning heeft, kan
maximaal 1,5 uur in Zandvoort op straat parkeren met de blauwe parkeerschijf én een
doorlaatbewijs. Ontbreekt de blauwe parkeerschijf en/of het doorlaatbewijs dan riskeert u
dat uw auto wordt weggesleept.

•

Bezoekersvergunningen (3 uurs en op saldo) zijn niet geldig van donderdag 2 september 0.01
uur tot en met maandagochtend 6 september 05.00 uur.

•

Betaald parkeren is niet mogelijk van donderdag 2 september 0.01 uur tot en met
maandagochtend 6 september 05.00 uur.

•

Het parkeerterrein P de Zuid gaat woensdagavond 1 september dicht. De
abonnementhouders van P de Zuid krijgen een tijdelijke parkeervergunning van de gemeente
om in Zandvoort op straat te parkeren van woensdag 1 september 12.00 uur tot en met
maandag 6 september 12.00 uur. Niet in Bentveld. Als u abonnementhouder bent, hoeft u
niets te doen. U krijgt automatisch uw tijdelijke parkeervergunning toegezonden.

•

Vanaf maandag 30 augustus verdwijnen parkeerplekken op de Boulevard Barnaart. De
vergunningen van de strandhuisjes eigenaren zijn daarom van zondag 29 augustus 12.00 uur
tot en met maandag 6 september 12.00 uur in heel Zandvoort geldig (niet in Bentveld).

•

Aanvragen voor het plaatsen van bijvoorbeeld grofvuil containers op parkeerplaatsen tijdens
de Formule 1 worden afgewezen.

•

Iedereen die een doorlaatbewijs heeft gekregen, maar geen parkeervergunning heeft, kan
1,5 uur parkeren met de blauwe parkeerschijf én het doorlaatbewijs. Als u kunt aantonen dat
1,5 uur parkeren onvoldoende is, neem dan contact op met de gemeente Zandvoort via
vragen@doorlaatbewijs.nl.

•

De abonnementen voor de Parkeergarage Centrum (LDC) blijven geldig.

Let op, u kunt geen bezoekers of gasten vragen alvast op woensdag naar Zandvoort te komen (voor
het Formule 1 evenement). Uw gasten hebben immers vanaf donderdag geen parkeervergunning
en/of doorlaatbewijs. Hun auto zal dan worden weggesleept.
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Vermijd drukte
Probeer drukte zo veel als mogelijk te vermijden, reis alleen met de auto als dat echt niet anders kan,
parkeer waar nog ruimte is (rustigere gebieden zijn verder van het circuit en het centrum) en reis zo
veel mogelijk buiten de piekmomenten Zandvoort in en uit: voor 08.00 uur, tussen 12.00 en 16.00
uur en na 20.00 uur. Samen dragen we bij aan het beperken van de parkeeroverlast en de drukte in
het dorp, en maken we er een prachtig evenement van.
Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, bekijk dan op de website
www.zandvoort.nl/formule1 de antwoorden op veel gestelde vragen. Op de website vindt u op de
pagina documenten ook een link naar een interactieve website met de verkeersmaatregelen. Hier
kunt u de parkeerverboden in de straten vinden.
Voor de aanvraag van een doorlaatbewijs verwijzen wij u naar: doorlaatbewijs.nl/zandvoort.
Vragen over doorlaatbewijzen kunt u stellen via vragen@doorlaatbewijs.nl of 020 - 209 1003.
Voor vragen over parkeren en bereikbaarheid van Zandvoort tijdens de Formule 1 kunt u contact
opnemen via formule1@zandvoort.nl.
Bezoekers van de Dutch Grand Prix worden verwezen naar de website dutchgp.com of
info@dutchgp.com.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
namens het college,

Karin Sweering
Programmamanager Formule 1 Gemeente Zandvoort
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