Schriftelijke vragen HBB naar aanleiding verkeersmaatregelen Formule 1
Inleiding
Alhoewel er nog geen definitieve go is voor wat het doorgaan van de Formule 1 betreft (en ook of
daar publiek welkom is) nadert de datum snel. Doorgaan zal ook consequenties hebben voor onze
bewoners. Op de interactieve kaart (zie Zandvoort.nl) bevindt zich een deel van Heemstede (oa rond
het station) in ring 4, hetgeen inhoudt dat de toegangswegen tijdens de instroom van de F1 worden
afgesloten. Er staan verder geen tijden bij. Voor zover HBB kan zien is dit nog niet gecommuniceerd:
noch met de betrokken bewoners noch daarbuiten.
vragen
1. Wanneer wordt dit gecommuniceerd en hoe? Worden de bewoners in ring 4 apart benaderd
en zo ja, wanneer dan? Hoe wordt de rest van Heemstede geïnformeerd?
2. Krijgen onze bewoners ook doorlaatpassen? Zodat ze hun huis kunnen bereiken?
3. Wat gaat u doen om het “waterbedeffect” te voorkomen? Sluipverkeer en parkeeroverlast
4. Zijn er nog andere maatregelen te verwachten?
Antwoorden
1. In de vierde ring, tijdens de toestroom van de bezoekers, zal alleen de huidige verkeersroute
door Heemstede naar Zandvoort, via de Lankchorstlaan en Zandvoortselaan, bij het inrijden
naar de Lanckhorstlaan vanaf de Heemsteedse Dreef, tijdelijk afgesloten worden voor
gemotoriseerd verkeer in westelijke richting. Het verkeer richting Zandvoort wordt hiermee
doorgeleid via de Spanjaardslaan.
Deze tijdelijke verkeersmaatregelen zijn van kracht van vrijdag 3 september t/m zondag 5
september, alleen tijdens de “instroom” van het verkeer, dagelijks tussen 4.00 en 17.00 uur,
of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk.
In Heemstede zullen we via de algemene communicatiekanalen, zoals de lokale kranten en
de website, aandacht geven aan dit evenement aangevuld met de voor Heemstede
specifieke informatie en consequenties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van berichtgeving in
de email nieuwsbrief, op gemeentepagina in Heemstede Nieuws, op de website en op de
social media kanalen. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de verkeers- en
omleidingsborden, daar vangen we het op de dagen zelf mee af. Diverse
communicatiemomenten vooraf moeten dan voldoende zijn voor onze inwoners om
informatie tot zich te nemen.
Alle informatie (inclusief de tijden waarop de verkeersmaatregelen van kracht zijn) staan
sinds half juli op de gemeentelijke website van Heemstede
https://www.heemstede.nl/bestuur-en-organisatie/formule-1-zandvoort
Daarnaast is dit recentelijk ook gecommuniceerd via de email nieuwsbrief en de
gemeentepagina’s in de Heemsteder. Deze communicatieacties zullen we derde week van
augustus nog een keer herhalen. Daarnaast verspreiden we de boodschap dan ook via onze
social mediakanalen.

2. In Ring 4 is geen doorlaatpassensysteem. Heemsteedse bewoners kunnen hun huizen altijd
bereiken. De Lankchorstlaan is alleen bij het inrijden naar de Lanckhorstlaan vanaf de
Heemsteedse Dreef, tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in westelijke richting.
Bewoners van de daaraan gelegen woonwijken kunnen tijdens de “instroom” op 3, 4 en 5
september altijd hun huis bereiken, maar dan via de zijde van de Herenweg of de
Bronsteeweg.
3. Door het systeem van gecombineerde tickets, dus niet alleen toegang tot het circuit, maar
ook een reservering voor het vervoer daar naar toe (Park & Ride) of een plaats op de Park &
Bike èn in de fietsenstalling in Zandvoort, is er zo min mogelijk ruimte voor “gelukzoekers”
die hun auto zo maar ergens parkeren. Dat betekent ook dat er nauwelijks sluipverkeer is te
verwachten. Wel zullen bewoners van bijvoorbeeld het Julianaplein of de Bronsteeweg meer
verkeer langs krijgen die hun bestemming in Heemstede benaderen. Dat is tijdens het F1evenement dus geen sluipverkeer.
4. Er zijn geen andere maatregelen te verwachten; wel kan de organisatie en/of de
burgemeester besluiten, als de situatie daarom vraagt, de duur van de maatregelen (in Ring
4) enigszins te verlengen of juist te bekorten danwel andere maatregelen treffen indien de
situatie daarom vraagt. Gedurende het gehele evenement zal de situatie in Heemstede
worden gemonitord.
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