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Inleiding  
Met de organisatie van side events voor en tijdens de Dutch Grand Prix wil Zandvoort maximaal 

profiteren van de terugkomst van de Formule 1. Bovendien zal het programma zorgen voor 

spreiding van de bezoekers tijdens het Grand Prix weekend. Er is gekozen voor een 

activatieprogramma van 35 dagen,  omdat het exact 35 jaar geleden is dat de Grand Prix op het 

Zandvoortse duinencircuit werd verreden. Het college heeft deze ambities 9 juli 2019 vastgesteld 

in de Visie Side events.  

De kick-off van het 35-dagenprogramma vindt plaats tijdens het weekend van de Circuitrun. Vanaf 

dat weekend tot aan het eerste weekend van mei, zullen er activiteiten plaatsvinden om alvast in 

de sfeer van Formule 1 te komen. Een voorbeeld is een Formule 1 expositie in het Zandvoorts 

Museum. Ook zal het dorp vanaf dan aangekleed worden in een stijl passend bij de Formule 1. 

 

Werkgroep side events  

De werkgroep side events is verantwoordelijk voor de acquisitie, communicatie en organisatie van 

het programma. De werkgroep bestaat uit de gemeente Zandvoort, Zandvoort Marketing, de 

Dutch Grand Prix organisatie (DGP) en paraplupartner Gielissen. Hierbij is Gielissen als 

vergunninghouder, samen met hun partner Backbone International, verantwoordelijk voor de 

totale acquisitie, organisatie, coördinatie en productie van alle side events. 

 

Side events vergunning  

Gielissen heeft op donderdag 16 januari jl. bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor de 

evenementenvergunning ingediend. Onderdeel van de aanvraag is een projectplan, 

overzichtstekeningen en een veiligheidsplan. Zodra de aanvraag ontvankelijk is, worden de 

hulpdiensten om advies gevraagd. Na advisering zal de gemeente het besluit op de 

vergunningsaanvraag nemen. In de hierop volgende periode is er gelegenheid voor 
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belanghebbenden om bezwaar en beroep aan te tekenen. Via een informatie bijeenkomst 

op dinsdag 25 februari zullen ondernemers en omwonenden geïnformeerd worden en 

verder betrokken bij uitvoering van het programma van het Zandvoort Beyond evenement. 

Tussendoor zijn er nieuwsbrieven voor ondernemers en staat het onderwerp op de agenda 

van bijvoorbeeld OBZ vergaderingen. 

 

Huisstijl 

In december is de titel van het side-events programma bekend gemaakt; ‘Zandvoort beyond, 

beach for racing’. Er is gekozen voor deze naam om recht te doen aan het bredere side events 

programma. Om aan te sluiten bij de uitstraling van de Dutch Grand Prix is in het logo gekozen 

voor oranje kleurstelling (een referentie naar de oranje Formule 1 fans) en er is een knipoog naar 

de F1 finishvlag in de ondertitel te vinden. Deze huisstijl wordt straks doorgevoerd op alle uitingen 

van het side eventsprogramma, zoals website, citydressing en social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citydressing 

Om Zandvoort één race uitstraling te geven, zal het dorp ‘aangekleed worden in een echte race 

outfit’ tijdens ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’. Op dit moment wordt gewerkt aan het 

ontwerp. Hiermee krijgt het hele dorp dezelfde uitstraling met vlaggen, banieren, posters, etc. 

Ook de aankleding van panden en winkels zal aansluiten bij de sfeer op het circuit. Er wordt 

hiervoor dus nauw samen gewerkt met DGP.  

 

Half maart, vlak voor de start van het programma ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’ zal onder 

andere een toolkit voor ondernemers gelanceerd worden.  Hierbij laten we ons inspireren door 

toolkits van andere grootschalige evenementen. Een dergelijke toolkit kan uit vlaggen, posters of 

andere uitingen bestaan.  

 

Programma  

Passend bij de Visie Side events geeft Gielissen invulling aan het programma met activiteiten 

binnen de verschillende categorieën zoals kunst, duurzaamheid, sport en muziek en plannen 

gemaakt voor verschillende pleinen en straten in Zandvoort. In de aanloop naar de Dutch Grand 

Prix vinden er kleinschalige activiteiten plaats om alvast in de sfeer van Formule 1 te komen.  

Zoals in de visie opgenomen, realiseert Gielissen tijdens het DGP weekend twee muziekpleinen in 
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samenwerking met de lokale horeca op het Badhuisplein en het Raadhuisplein. Daarnaast streeft 

Gielissen, ook in het DGP weekend, naar een zo genoemde ‘fan-mile’ vanaf het circuit richting het 

centrum over de boulevard,  om bezoekers te verleiden om naar het centrum van Zandvoort te 

komen. Deze ‘fan-mile’ bestaat uit verschillende kraampjes met drankjes, hapjes, merchandise en 

leuke activiteiten. Lokale ondernemers zijn gevraagd om hier een plek in te nemen en er 

onderdeel van uit te maken. De komende weken wordt duidelijk welke plannen haalbaar en 

realiseerbaar zijn.  

Het programma van de side events zal daarna gepubliceerd worden op de website 

www.zandvoortbeyond.nl. Daarnaast is er ook een internationale .com URL gemaakt, voor de 

internationale bezoeker.  

 

Samenwerking lokale partners   

Na het vaststellen van de visie side events is er op 2 september een informatieavond 

georganiseerd om ondernemers op te roepen mee te doen met het programma. Daarnaast is deze 

oproep gedaan bij de diverse ondernemersverenigingen, waaronder OBZ, via direct mailing en in 

diverse nieuwsbrieven.  

 

Samenwerking landelijke partners  

Gielissen is gevraagd om actieve acquisitie te voeren richting (inter)nationale merken die zich 

willen profileren met de Grand Prix in Zandvoort in de aanloop naar en ten tijde van het 

evenement. Hiermee dienen een deel van de kosten van het side events programma betaald te 

worden. Momenteel worden met grote merken gesprekken gevoerd.  

 

Vervolgstappen 

In afwachting van de vergunningverlening zal de komende weken steeds meer bekend gemaakt 

worden over het side events programma. Er komt een informatiebijeenkomst voor ondernemers 

op 25 februari, er volgen nieuwsbrieven om belangstellenden tussendoor op de hoogte te houden 

en de bezoekersinformatie wordt opgestart via de website, social media en andere kanalen.  

 

Elke dag worden er weer stappen gezet om het programma verder te vullen. Wanneer het 

programma te zien is op www.zandvoortbeyond.nl wordt u hierover geïnformeerd.  

 

http://www.zandvoortbeyond.nl/
http://www.zandvoortbeyond.nl/

