Geachte heer/mevrouw,
Bij deze brief vindt u uw doorlaatbewijs en meer informatie over het gebruik van het
doorlaatbewijs tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2021 is Zandvoort het decor van de Formula 1
Heineken Dutch Grand Prix. Tijdens en in aanloop naar dit sportevenement zijn maatregelen
genomen om het verkeer te regulieren en de leefbaarheid te vergroten.
Afsluiting gemeente Zandvoort en omgeving
De toegangswegen naar Zandvoort worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze
afsluiting geldt van donderdag 2 september 00:01 uur tot en met uiterlijk maandag 6
september 05:00 uur. Bentveld en delen van Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen en een
gedeelte van Haarlem (gebied achter Egelantierlaan, Ramplaankwartier) behoren tot Ring 3 en
worden ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Deze afsluiting geldt van donderdagavond 2 september 23:00 uur tot zondagmiddag 5
september 15:00 uur.
Toegang met het doorlaatbewijs
Het doorlaatbewijs voor uw ring is bijgevoegd in de envelop. Het doorlaatbewijs biedt u alléén
doorgang op de routes op de afbeelding. Het doorlaatbewijs biedt geen toegang tot Zandvoort
(dorp) en Bloemendaal aan Zee. Kijkt u in welke deelzone uw bestemming ligt en probeer
zoveel als mogelijk van de met pijltjes aangegeven routes gebruik te maken.
Om op die manier het verkeer van/naar ring 3 zo goed mogelijk te spreiden over de
verschillende doorlaatposten en het interne verkeer binnen ring 3 beperkt te houden.

RING 3 NOORD

RING 3 ZUID

U wordt verzocht om altijd de aanwijzingen van de politie, handhavers en verkeersregelaars te
volgen. Wij vragen u op controleplaatsen de verkeersregelaars stapvoets te passeren.
Gebruik doorlaatbewijs
De twee doorlaatbewijzen voor uw ring zijn bijgevoegd in de envelop. Dit betreft een autospiegelhanger. Noteer op het doorlaatbewijs het kenteken van uw voertuig. Deze zijde dient
zichtbaar te zijn aan de buitenzijde van uw voertuig. De spiegelhanger moet te allen tijde aan de
spiegel van de auto bevestigd zijn gedurende deze dagen of moet door motorrijders kunnen
worden getoond.
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U ontvangt éénmalig twee doorlaatbewijzen. Ga hier dus zuinig mee om. Er worden
geen nieuwe doorlaatbewijzen verstrekt.
Eén doorlaatbewijs is bestemd voor één voertuig, daarom dient het doorlaatbewijs
voorzien te zijn van een kenteken.
Probeer zoveel als mogelijk voor 08:00 uur, tussen 12:00 uur en 16:00 uur of na 20:00
uur gebruik te maken van uw auto. Hiermee vermijdt u de drukke momenten met inen uitstroom van de bezoekers van Dutch Grand Prix en heeft u de minste kans op
vertraging.

Meer informatie
Alle informatie, zoals routes, programma, plattegrond van het evenemententerrein,
verkeersmaatregelen en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van
de gemeente: www.zandvoort.nl/formule1 en de website van de Dutch Grand Prix:
www.dutchgp.com.
Vragen
Heeft u vragen over uw doorlaatbewijs? Neem dan contact op met de gemeente Zandvoort via
vragen@doorlaatbewijs.nl.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
namens het college,

Karin Sweering
Programmamanager Formule 1 Gemeente Zandvoort

