Geachte bewoner/ondernemer,
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 2 tot en met zondag 4 september 2022 komt de Formule 1 naar Zandvoort. Tijdens
en in aanloop naar dit sportevenement zijn maatregelen genomen om het verkeer te reguleren
en de bereikbaarheid voor u als inwoner of ondernemer te behouden.
Afsluiting gemeente Zandvoort
Om Zandvoort voor u bereikbaar te houden zijn de toegangswegen naar Zandvoort afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting geldt van donderdag 1 september 05.00 uur tot en
met maandag 5 september 05.00 uur. Met bijgevoegd doorlaatbewijs heeft u toegang tot het
afgesloten gebied. Met de fiets, brommer, te voet of met het Openbaar Vervoer is Zandvoort
zonder doorlaatbewijs uiteraard wel toegankelijk.
Toegang met het doorlaatbewijs
Het doorlaatbewijs voor Zandvoort is bijgevoegd in de envelop. Het doorlaatbewijs biedt u
alléén doorgang op de route via Aerdenhout en Bentveld naar Zandvoort (N201:
Zandvoorterweg/Zandvoortselaan). De Zeeweg is dus niet toegankelijk. 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.
Parkeren met parkeervergunning
Met een parkeervergunning kunt u op straat blijven parkeren. Het belangrijkste verschil is dat
van woensdag 30 augustus 12.00 uur tot en met maandag 5 september 12.00 uur uw
parkeervergunning in heel Zandvoort geldig is. Met uitzondering van Bentveld en gebieden
waar een parkeerverbod geldt.
Van donderdag 1 september 05.00 uur tot en met maandag 5 september 05.00 uur is betaald
parkeren (betalen aan de automaat of mobiel parkeren) niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk
om in deze periode kentekens van uw bezoekers aan te melden via Parkstart.
Gebruik doorlaatbewijs
o U ontvangt één doorlaatbewijs per kenteken. Ga hier zuinig mee om. Er worden geen
nieuwe doorlaatbewijzen verstrekt.
o Het doorlaatbewijs is bestemd voor één voertuig. Deze kan niet overgeplakt worden
op een ander voertuig. Het doorlaatbewijs heeft 3 snijnaden. Dit betekent dat
wanneer deze verwijderd wordt, het doorlaatbewijs verscheurd wordt in 3 stukken.
o De geldigheid van het doorlaatbewijs staat vermeld op de sticker. Deze geeft enkel
toegang op de desbetreffende dag(en). Heeft u meerdere stickers voor meerdere
dagen? Plak dan alleen de sticker voor de desbetreffende dag op uw voertuig.
o Het doorlaatbewijs geeft geen recht op een parkeerplaats in Zandvoort.

o
o

Op uw route wordt u meerdere malen gecontroleerd op uw doorlaatbewijs. Wees
alsjeblieft vriendelijk tegen de verkeersregelaars die u controleren.
Wees erop voorbereid dat, als gevolg van controles, uw reis langer kan duren. U kunt
de doorstroming helpen verbeteren door het doorlaatbewijs op de juiste locatie op uw
voorruit te plakken. Zie plakinstructies.

Plakinstructies
U dient het doorlaatbewijs aan de binnenzijde van het voertuig te
plakken. Dit doet u op de voorruit aan de kant van de bestuurder
linksboven.
Voor motoren geldt dat zij de sticker moeten kunnen tonen aan
de verkeersregelaar.
Verlenen ontheffing
Het verlenen van deze ontheffing is een collegebesluit van de gemeente Zandvoort met
bepaalde spelregels en voorwaarden. Meer informatie hierover vindt u op www.f1vraag.nl.
Meer informatie
Alle informatie, zoals routes, programma, verkeersmaatregelen en antwoorden op veel
gestelde 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 naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via
vragen@doorlaatbewijs.nl of kijk op contact.doorlaatbewijs.nl.
We danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en hopen er samen met u een mooi
raceweekend van te maken.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
namens het college,

Karin Sweering
Programmamanager Formule 1 Gemeente Zandvoort

