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Onderwerp: Bereikbaarheid van uw strandhuis tijdens het Formule 1 evenement 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In mei 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix (DGP) gereden. Daarmee is de 

Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort. Het evenement belooft een groot spektakel te worden met 

spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet 

de gemeente kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren. Het evenement vindt 

plaats van 30 april tot en met 3 mei 2020. 

 

Zandvoort wil de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voorbereiden en waar mogelijk 

faciliteren, controleren en begeleiden, zodat het evenement op een prettige en veilige manier kan 

plaatsvinden. Daarvoor is een mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan zorgt ervoor dat Zandvoort 

bereikbaar blijft voor iedereen die in Zandvoort woont, werkt en verblijft.  

 

Bezoekers van het evenement worden aangemoedigd zo veel mogelijk met de trein, pendelbus, fiets 

of wandelend te komen. Verder blijft Zandvoort toegankelijk met de auto voor vaste bewoners, 

ondernemers, Formule 1 personeel, VIP’s en mindervaliden via een systeem van doorlaatbewijzen. 

De doorgang voor nood- en hulpdiensten is altijd vrij. Auto’s en motoren zonder doorlaatbewijs 

komen het dorp niet in. 

 

De auto’s van de DGP zullen vooral gebruikmaken van de parkeerterreinen in Zandvoort. De overige 

parkeerplekken in Zandvoort zullen bezet worden door bewoners of werknemers. 

 

Wat betekent dit alles voor u? 

In uw vergunningsgebied (Boulevard Barnaart) wordt het pendelbusstation gebouwd en parkeren 

voor VIP’s en mindervaliden ingericht. De gemeente kan u binnen Zandvoort helaas geen alternatief 

parkeerterrein aanbieden vanwege de grote vraag naar parkeerplaatsen tijdens op- en 

afbouwactiviteiten en het daadwerkelijke evenement.  

 

In overleg met het bestuur van de federatie en de wethouder Ellen Verheij is daarom besloten dat 

u Zandvoort vanaf vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020 niet met de auto of motor kunt 

bereiken of in Zandvoort kunt parkeren.  

 Aan: de eigenaren van de strandhuisjes Zandvoort 
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De gemeente is nog in overleg met het bestuur van de federatie of dit specifieke problemen voor u 

zou kunnen opleveren en welke oplossingen daarvoor eventueel mogelijk zijn. Vanzelfsprekend kunt 

u uw strandhuisje alle dagen sowieso bereiken per trein, fiets of wandelend. Houd u dan wel 

rekening met grote drukte.  

 

Overige zaken 

De gemeente is op de hoogte van het feit dat eind april de laatste huisjes geplaatst worden bij KVS 

en Helios. Hoe dat goed te laten rijmen met de opbouw van het busstation laten we u nog weten. 

Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van uw strandhuis tijdens het race-evenement voor mensen 

met een beperking. En voor de veiligheid van en het toezicht op uw huisjes. Deze zaken hebben onze 

aandacht en worden besproken met het bestuur van de federatie. Zodra het kan informeren wij u 

hierover.   

 

Meer informatie 

Wilt u direct meer weten over de Dutch Grand Prix of heeft u vragen, kijk dan op 

https://www.zandvoort.nl/formule1/veelgestelde-vragen. Wil u een vraag stellen, stuurt u dan een 

bericht naar Formule1@Zandvoort.nl. Neemt u voor vragen aan uw federatie contact op met  

de heer Hans Wolf, emailadres: hanswolfworld@hotmail.com  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellen Verheij – de Haas 

Wethouder toerisme, economie en cultuur 
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