Aan de bewoners van dit adres

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum
Zaaknummer
Onderwerp

:
:
:

1 juli 2022
1064384
Bereikbaarheidsmaatregelen en doorlaatbewijzen tijdens
Formule 1 Zandvoort

Geachte bewoner/ondernemer,
De Formule 1 race komt op 2, 3 en 4 september 2022 weer naar Zandvoort. Dit heeft mogelijk gevolgen
voor u als bewoner of ondernemer. 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 woon- en winkelgebieden in de gemeente Bloemendaal tijdens het Formule 1
evenement voor u bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Het doorlaatbewijs speelt hierin een
belangrijke rol. Om te zorgen voor een goede centrale afstemming, is afgesproken dat de gemeente
Zandvoort de uitvoering op zich neemt – ook voor de regiogemeentes.
Maatregelen
De belangrijkste maatregel die genomen wordt, is het instellen van een aantal zones. In deze zones
wordt alleen autoverkeer toegelaten dat daar een bestemming heeft. Bijvoorbeeld omdat zij hier wonen
of werken. Of omdat zij hier in die periode moeten zijn. Deze zones zijn verdeeld in 3 ringen om het
circuit van Zandvoort heen. Delen van Haarlem, Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout vallen onder
een beschermde zone (“ring 3”). Uw woning/onderneming bevindt zich in deze zone (zgn. ring 3).
Gemotoriseerd verkeer kan de beschermde zone in ring 3 vanaf vrijdag 2 september 05.00 uur tot
zondagmiddag 4 september 16.00 uur alleen in- en uitrijden met een doorlaatbewijs.
Elke huisadres in ring 3 ontvangt automatisch twee doorlaatbewijzen
U ontvangt half juli automatisch twee doorlaatbewijzen thuis, ook als u geen motorvoertuig heeft. U
hoeft daarvoor niets te doen. Deze doorlaatbewijzen worden via de gemeente Zandvoort naar u
toegestuurd. Vragen hierover kunt u stellen via vragen@doorlaatbewijs.nl.
Extra doorlaatbewijzen aanvragen
Extra doorlaatbewijzen aanvragen kan bij de gemeente Zandvoort via de website
www.doorlaatbewijs.nl. U kunt uw extra doorlaatbewijs tot uiterlijk 15 augustus aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor extra doorlaatbewijzen gelden bepaalde voorwaarden. Deze
voorwaarden vindt u in de Beleidsregels voor doorlaatpassen Dutch Grand Prix via
www.zandvoort.nl/formule1. Extra doorlaatbewijzen zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor sportclubs,
kerken, ondernemers en bewoners die bezoek ontvangen in ring 3.

-2Doorlaatbewijs hangen aan uw binnenspiegel
De doorlaatbewijzen voor ring 3 zijn gemaakt om aan uw binnenspiegel te 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 13.00 uur en 17.00 uur en na 21.00 uur. Bij voorkeur reist u alleen met
een motorvoertuig binnen de ringen als dat echt niet anders kan.
Meer informatie
We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Ook vertrouwen we op uw
begrip en medewerking. De maatregelen zijn bedoeld om de parkeeroverlast en de drukte in uw wijk
zoveel mogelijk te beperken. Dat werkt alleen optimaal als iedereen mee wil werken.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via
vragen@doorlaatbewijs.nl. Of kijk voor meer informatie op www.zandvoort.nl/formule1. Vanaf 8 juli
kunt u op ma/wo/vr van 09.00 uur – 13.00 uur en op di/do van 12.00 uur - 16.00 uur uw vragen
telefonisch stellen via het telefoonnummer 020-2091003. Wij vragen u bij voorkeur via de digitale
weg uw vragen te stellen, dit bevordert de afhandelingssnelheid voor het hele proces.
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