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Antwoorden op veelgestelde vragen

HORECA

Wat zijn de geldende Coronamaatregelen voor de horeca tijdens het DGP-weekend?
De persconferentie van 13 augustus 2021 heeft duidelijkheid gegeven over de geldende horecaregels
tijdens de DGP van 2 tot en met 5 september. Alle geldende maatregelen voor de horeca staan
vermeld op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/horeca-en-evenementen
Openingstijden
Voor horecagelegenheden gelden beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.
Deze openingstijden worden gehanteerd tijdens het DGP-weekend.
Entertainment
Entertainment op het terras is tijdens de DGP niet toegestaan. Hiervoor geldt dat optredens en
beeldschermen niet zijn toegestaan en er geen harde muziek gedraaid mag worden.

Worden de terrassen uitgebreid?
Vanaf 28 april 2021 zijn de terrassen van de horeca uitgebreid in verband met de coronacrisis.
De uitbreiding van de terrassen verloopt op 26 augustus 2021. In samenwerking met lokale
ondernemers is afgesproken om de uitbreiding van de terrassen tot en met de Herfstvakantie te
verlengen. Dit betekent dat de terrassen tot en met 31 oktober 2021 kunnen worden uitgebreid. Dit
om de bezoekers tijdens op een veilige wijze te kunnen ontvangen en de anderhalve meter in acht te
kunnen blijven nemen.
Helaas zijn veel geplande evenementen in en om het centrum rondom de Formule 1 in verband met
de coronacrisis geannuleerd. Om het centrum alsnog aantrekkelijk te houden voor bewoners en
bezoekers heeft de gemeente besloten om de uitbreiding van de terrassen ook tijdens de DGP toe te
staan. In verband met de te verwachten drukte is ook besloten om de Haltestraat vanaf donderdag 2
tot en met zondag 5 september 2021 al af te sluiten van 10.00 tot 02.00 uur.

Mag ik in glaswerk schenken?
Net als bij andere evenementen vragen wij om, binnen de reguliere afspraken, te zorgen dat
glaswerk niet buiten de zaak of buiten het terras komt.

Mag ik een tap op mijn terras plaatsen?
Het is enkel toegestaan om een tap neer te zetten ter ondersteuning van het personeel bij de
uitgifte van dranken aan zittende bezoekers op het terras. Het is niet toegestaan dat bezoekers bij de
tap bestellen en/of afhalen. De meldingen voor een tap op het terras voor de horeca in het
evenementengebied (centrum) moeten centraal ingediend worden bij Zandvoort Beyond  via
info@zandvoortbeyond.nl. Zandvoort Beyond zal hier apart over communiceren met desbetreffende
horeca en de ingediende tapmeldingen centraal aan de gemeente aanbieden.

mailto:info@zandvoortbeyond.nl
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Mag ik drankjes of eten verkopen op straat tijdens de DGP?
Buiten de normale standplaatsen met vergunning is het niet mogelijk om drankjes of eten op straat
te verkopen tijdens het DGP-weekend. Met uitzondering van de horeca die zich eerder hebben
aangemeld bij Zandvoort Beyond en meegenomen zijn in de vergunning van Zandvoort Beyond.

Moet ik zelf extra beveiliging regelen tijdens de DGP?
Gevraagd wordt om voldoende portiers/gastheren-vrouwen/beveiligers in te zetten bij de eigen
onderneming. Gemeente Zandvoort en Zandvoort Beyond werken gezamenlijk aan een
beveiligingsplan en zetten ook beveiliging in voor het strand en centrum.

MOBILITEIT

Wat zijn de piekmomenten waar ik rekening mee moet houden?
De momenten waarop veel bezoekers van de DGP naar Zandvoort reizen wordt verwacht tussen 8:00
uur en 12:00 uur (instroom) en 16:00 uur en 20:00 uur (uitstroom).
Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk te reizen buiten de in-en uitstroomtijden. Reis voor 08.00 uur,
tussen 12.00 en 16.00 uur of na 20.00 uur.

Op welke momenten treden de verkeersmaatregelen in werking?
De meeste verkeersmaatregelen starten op donderdag 2 september 00:01 uur en eindigen op
maandag 6 september om 5:00 uur. In de week daarvoor worden er al enkele voorbereidende
werkzaamheden getroffen. Vanaf maandag 30 augustus worden er diverse parkeerterreinen,
hoofdzakelijk langs Boulevard Barnaart, beschikbaar gesteld aan DGP.

Om welke verkeersmaatregelen gaat het precies?
Voor een volledig overzicht van de verkeersmaatregelen en welke straten zijn afgesloten kijk op de
interactieve kaart via  https://www.zandvoort.nl/formule1/

Kom ik in aanmerking voor een doorlaatbewijs en hoe vraag ik deze aan?
Kijk voor meer informatie over doorlaatbewijzen op:
www.zandvoort.nl/formule1/veelgestelde-vragen onder de kop ‘doorlaatbewijzen’.
Het aanvragen van een doorlaatbewijs kan via www.doorlaatbewijs.nl. Let op: dit kan nog tot 19
augustus.

Ontvang ik voor een personeelslid met een parkeervergunning een doorlaatbewijs?
Ja. Waarbij de oproep wel is, om indien mogelijk toch met het openbaar vervoer te komen. Dat helpt
ons allen om de parkeerdruk te verminderen. Maar het helpt ook het personeelslid, omdat niet
beduidend langer dan normaal naar een parkeerplek gezocht hoeft te worden. Op deze wijze maken
wij van het F1 evenement samen een succes.

Blijft het centrum van Zandvoort en de strandpaviljoens voor bezoekers van buitenaf toegankelijk?
Bezoekers van Zandvoort, strandpaviljoens of (andere) horecagasten kunnen met de trein, bus,
(brom-)fiets of wandelend Zandvoort bezoeken, maar kunnen niet met de auto of motor Zandvoort
in van 2 tot en met 5 september 2021.
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Kunnen leveranciers tijdens het F1-weekend Zandvoort bereiken?
Leveranciers kunnen Zandvoort via de Zandvoortselaan (N201) in, ook tijdens het evenement. Het
leveren van versproducten blijft mogelijk. We adviseren wel om gebruik te maken van slimme
bevoorrading, waar mogelijk buiten het evenementenweekend om. Waar dat niet kan geldt het
advies om zoveel mogelijk te leveren buiten de in-en uitstroomtijden. Reis voor 08.00 uur, tussen
12.00 en 16.00 uur of na 20.00 uur.

Leveranciers met een herkenbare branding op het vervoersmiddel, zoals Hanos, Sligro en PostNL, is
geen doorlaatbewijs nodig. Voor leveranciers zonder herkenbare branding op de vrachtwagen is wel
een doorlaatbewijs nodig. Leveranciers kunnen deze zelf aanvragen via www.doorlaatbewijs.nl. Bij
twijfel, neem contact op via aanvraag@doorlaatbewijs.nl.

Hoe zorg ik dat mijn personeel in Zandvoort kan komen?
Geadviseerd wordt om uw personeel vooraf goed te informeren over de (verkeers)maatregelen die
gelden rondom de DGP. Zandvoort is met de trein, bus, (brom-)fiets of wandelend te bereiken, maar
niet met de auto of motor van 2 september tot en met 5 september 2021. Inden uw personeel kan
parkeren op het eigen terrein van de locatie kunt u voor desbetreffende personeelsleden een
doorlaatbewijs aanvragen via www.doorlaatbewijs.nl. Vraag alleen een doorlaatbewijs aan voor
personeel woonachtig buiten Zandvoort dat enkel met de auto naar Zandvoort kan komen. Zij
kunnen enkel via de Zandvoortselaan (N201) rijden. De Zeeweg / Boulevard Barnaart (N200) zijn
afgesloten voor verkeer.

Kunnen mijn gasten tijdens het Formule 1 weekend mijn camping/bungalowpark/hotel/Airbnb-
verblijf bereiken en daar ook parkeren?
Ja dit kan, als uw accommodatie beschikt over parkeermogelijkheden op eigen terrein. U kunt een of
meerdere doorlaatbewijzen aanvragen via www.doorlaatbewijs.nl. Doorlaatbewijzen worden via de
accommodaties beschikbaar gesteld. Als uw accommodatie over parkeervergunningen beschikt
ontvangt u automatisch een doorlaatbewijs.
Voorbeeld: Als een accommodatie 6 vergunningen heeft (geen bezoekersvergunning), ontvangt deze
accommodatie automatisch 6 doorlaatbewijzen.

Kan ik van Zandvoort naar Bloemendaal aan Zee met de auto?
Nee, vanaf woensdag 20.00 uur tot en met maandag 05.00 uur is doorgaand autoverkeer niet
mogelijk. Ook niet als u een doorlaatbewijs heeft ontvangen. Deze is enkel geldig voor de
doorlaatposten op de Zandvoortselaan. Ook voor fietsers en voetgangers is Boulevard Barnaart
afgesloten en is geen doorgaand verkeer over de boulevard mogelijk. Buslijn 81 kan op donderdag
nog wel gebruik maken van Boulevard Barnaart. Van vrijdag tot en met zondag rijdt buslijn 81 tot
bushalte ‘De Lakens’.

Kan het inzamelen van afval doorgang vinden?
Voor de vuilnisophaal geldt in principe hetzelfde als voor nood- en hulpdiensten. In de plannen is hier
dus rekening mee gehouden, zodat afval kan worden ingezameld door Spaarnelanden. Raadpleeg
www.spaarnelanden.nl voor actuele informatie.

Kunnen ondernemers gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen (tuk-tuks, elektrische
step, skelters) tijdens het evenement?
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De gemeente heeft besloten geen alternatieve vervoersmiddelen toe te staan voor ondernemers
tijdens het evenement. Door de verwachte drukte zouden dergelijke vervoersmiddelen de veiligheid
en de bereikbaarheid van Zandvoort in het geding kunnen brengen.

OVERIG

Mag ik filmen/vliegen met een drone tijdens het DPG-weekend?
Ter bescherming van het luchtverkeer is de gemeente voornemens om van 2 tot en met 5 september
om op afstand bestuurde luchtvaartuigen (drones) te verbieden. Hierop zijn een aantal
uitzonderingen, waaronder drones van de organisatie en politie. Particuliere drones die vliegen
worden via speciale apparatuur opgespoord. Het bij je dragen van een drone in de openbare ruimte
is van 2 tot en met 5 september binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort ook verboden, deze
kunnen worden ingenomen.

Mag ik flyeren?
Ten tijde van de Formule 1 in Zandvoort 2 t/m 5 september 2021 is het verboden te flyeren in
Zandvoort. Dit vanwege de duurzaamheidsambitie van de gemeente en de DGP en de te verwachten
afvaloverlast. Ook is het door het afsluiten van wegen niet wenselijk dat externe flyerbedrijven
Zandvoort proberen te bereiken in relatie tot de doorstroming van publiek. Daarom komt er een
algeheel verbod op flyeren vanuit de gemeente.

Welke EHBO- en huisartsenpost is beschikbaar tijdens het DGP-weekend?
EHBO-/Huisartsenpost ‘De Rotonde’ is de algemene post voor badgasten en algemeen publiek. De
post is te vinden bij de strandafgang aan het Badhuisplein (Strandweg 5a). De openingstijden zijn van
vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september van 12:00 uur tot 22:00 uur.

Er zijn ook aanvullende EHBO-posten voor de bezoekers van DGP en Zandvoort Beyond aanwezig. Er
zijn twee vaste locaties bij het NS Station Zandvoort en Kop Zeeweg. Daarnaast zijn er drie mobiele
locaties. De openingstijden zijn van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september van 07:00
uur tot 23:00 uur.

CONTACT

Wie kan ik bellen tijdens het DGP-weekend met vragen?
Het KCC van de gemeente is op doordeweekse dagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur via het
telefoonnummer 14023.

De meldkamer handhaving is te bereiken via telefoonnummer 023 - 511 4950 van 06:00 uur tot en
met 00:00 uur.

Met vragen over het evenement kunt u terecht bij het KCC van de DGP. Zij zijn te bereiken via
info@dutchgp.com.
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ANDERE VRAGEN?

Meer antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op:
www.zandvoort.nl/formule1/veelgestelde-vragen

Vragen over doorlaatbewijzen kunt u stellen via vragen@doorlaatbewijs.nl of 020 - 209 1003.

Overige vragen kunt u stellen via formule1@zandvoort.nl.
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