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Beste horeca ondernemer,
Het eerste weekend van september is de DGP Formule 1 weer in Zandvoort. Ik hoop op een mooi
evenement met veel bezoekers. In navolging van onze overleggen, gaat deze brief over de
openingstijden van de horeca tijdens de Formule 1.
Formule 1 weekend op 2, 3 en 4 september 2022
Dit jaar zal er meer mogen dan vorig jaar en verwachten wij nog meer bezoekers in de horeca in het
centrum, op het strand en in de rest van Zandvoort. Dit is goed voor de omzet maar vraagt ook veel
van horeca ondernemers en hun personeel. Ook doet dit een extra beroep op politie, handhaving en
beveiliging.
Overleg met diverse horeca ondernemers in het centrum
In maart en in april heb ik met een aantal horeca ondernemers uit het centrum, in aanwezigheid van
KHN afdeling Zandvoort, besproken hoe wij ook dit jaar van dit evenement een mooi en veilig feest
kunnen maken.
Er is geconcludeerd dat het vanaf middernacht minder veilig wordt doordat veel bezoekers onder
invloed zijn van alcohol. Het wordt al vroeg druk en iedereen maakt lange dagen en later op de
avond ontstaat er meer aantrekkingskracht voor bezoekers van het strand en van elders om de
horeca te bezoeken. De omzet neemt af, de overlast en de kans op een grimmige sfeer worden
groter en het risico op vechtpartijen neemt toe.
Voorkeur sluitingstijd 01.00 uur voor alle horeca
Om bovenstaande redenen geven de horeca ondernemers aan de voorkeur te hebben voor een
eerdere sluitingstijd. Dit doen zij op vrijwillige basis en is in lijn met de voorkeur van gemeente en
politie. Het helpt enorm om de activiteiten beheersbaar en veilig te houden. In onderling overleg zijn
de volgende afspraken gemaakt voor de nachten van vrijdag 2 op zaterdag 3, zaterdag 3 op zondag 4
en zondag 4 op maandag 5 september 2022:
• 00:00 uur buiten en op het terras stoppen met tappen/schenken en muziek uit;
• 00:45 uur binnen stoppen met tappen/schenken en muziek uit;
• 01:00 uur binnen leeg zijn;
• eventueel in uiterst geval uitloop naar 01:30 uur zodat niet al het publiek tegelijkertijd op
straat komt;
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•
•

snackbars en cafetaria’s kunnen tot 03.00 uur open blijven. Zij verkopen geen alcohol na
22.00 uur (deze regel is altijd al van toepassing);
via deze brief worden deze afspraken aan alle horeca ondernemers in Zandvoort bevestigd.

Als alle horeca ondernemers, dus ook de restaurants, zich aan deze afspraken houden, bevordert dit
een veilig uitgaansklimaat. Bovendien zorgt dit voor een goede nachtrust voor ondernemers en
personeel zodat iedereen de volgende dag weer paraat is om overdag en ’s avonds bezoekers gastvrij
te kunnen onthalen.
Uitzondering voor snackbars / cafetaria’s die geen alcohol schenken, zij hebben een normale
sluitingstijd
Een uitzondering wordt gemaakt voor snackbars/cafetaria’s zonder Alcoholvergunning. Voor hen
geldt de normale sluitingstijd. Na 22.00 uur mag geen alcohol worden verkocht (Drank- en
horecaverordening 2013 gemeente Zandvoort, artikel 6, 2e lid; hierin staat dat het verboden is om in
een snackbar of cafetaria van 22.00 uur tot 06.00 uur alcoholhoudende drank te verstrekken).
Dringend verzoek
Via deze brief vraag ik uw medewerking om voor een veilig en gezellig evenement te zorgen door in
het Formule 1 weekend in de nachten van vrijdag 2 op zaterdag 3, zaterdag 3 op zondag 4 en
zondag 4 op maandag 5 september 2022:

•
•
•
•

Om 24:00 uur buiten en op het terras te stoppen met schenken en muziek uit
Om 00:45 uur binnen te stoppen met schenken en muziek uit
Horecabedrijven sluiten om 01:00 uur
Met in het uiterste geval een eventuele uitloop naar 01:30 uur zodat niet al het
publiek tegelijkertijd op straat komt

Vragen of opmerkingen uiterlijk 20 mei 2022 doorgeven
Het is prettig dat deze afspraken in goed overleg met vertegenwoordigers van u zijn gemaakt. Heeft
u vragen of opmerkingen na het lezen van deze brief, verzoek ik u dit uiterlijk 20 mei 2022 te laten
weten via: oov@zandvoort.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met u, hoop ik op een fantastisch en veilig feest met veel
bezoekers aan de Zandvoortse horeca.
Met vriendelijke groet,

David Moolenburgh,
Burgemeester
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