Parkeerbeleid
Om te zorgen dat er voor alle volgauto’s een parkeerplek beschikbaar is op de door de
organisatie gereserveerde parkeerterreinen bij de checkpoints is er een parkeerplan
ontwikkeld. Het parkeren op deze parkeerterrein is gratis, maar er is beperkt ruimte. In
onderstaand parkeerbeleid vind je de regulering die wij om deze reden hanteren.
Vul vóór 23 mei de online vragenlijst voor teamcaptains in en geef aan met welke voertuigen
jullie aanwezig zijn. De teamcaptains ontvangen deze vragenlijst in week 19 per mail. In het
teampakket ontvangen jullie vervolgens de parkeerkaarten, die recht geven op het gebruik
van de door de organisatie gefaciliteerde parkeerterreinen. Voertuigen zonder parkeerkaart
worden geweerd door de parkeerbeheerders en dienen in de omgeving zelf een
parkeerplaats te zoeken.
Denk bij het doorgeven van je voertuigen ook aan het eventueel gebruik maken van
fietsendragers.
Gewone voertuigen
De voertuigen die worden aangemerkt als gewone voertuigen zijn voertuigen die niet langer
zijn dan 5 meter en breder dan 2,5 meter. Dit zijn bijvoorbeeld auto’s, personenbusjes en
bestelbusjes. Een gewoon voertuig moet passen in een gewoon parkeervak.
Elk team dat gebruik maakt van uitsluitend gewone voertuigen krijgt maximaal drie
parkeerkaarten. Op die manier hebben we voldoende parkeerruimte voor elk team.
Middelgrote voertuigen
De voertuigen die worden aangemerkt als middelgrote voertuigen zijn, voertuigen die tussen
5 en 10 meter lang zijn en/of breder zijn dan 2,5 meter, hierdoor passen zij niet meer in één
parkeervak. Dit zijn bijvoorbeeld grote campers, auto’s met aanhangers en bakwagens.
Elk team dat gebruik maakt van een middelgroot voertuig krijgt maximaal twee
parkeerkaarten. Per locatie wordt bekeken of de middelgrote voertuigen parkeren bij de
gewone voertuigen of bij de grote voertuigen, dit zal per locatie worden aangegeven.

Grote voertuigen
De voertuigen die worden aangemerkt als grote voertuigen zijn, voertuigen die langer zijn
dan 10 meter en/of breder dan 2,5 meter. Dit zijn bijvoorbeeld touringcars, touringcars met
aanhangers of vrachtwagens. Gezien de lengte van deze voertuigen hebben zij vaak een
grote draaicirkel en dus moet er een speciale parkeerplaats worden gezocht voor deze
voertuigen, om deze reden kan dit soms iets verder weg zijn van het checkpoint.
Elk team dat gebruik maakt van een groot voertuig krijgt maximaal twee parkeerkaarten. Eén
kaart geeft toegang tot de speciale parkeerplaats voor grote voertuigen en de andere
parkeerkaart tot één van de parkeerplaatsen voor gewone voertuigen.

Let op:
De teams die na 23 mei aangeven dat ze met een groot voertuig komen, hebben kans dat er
geen ruimte meer is op de speciale parkeerplaats voor grote voertuigen. Voertuigen die niet
in het bezit zijn van een parkeerkaart kunnen door de parkeerbeheerders van de checkpoints
geweigerd worden.
Verzeker jezelf dus van een parkeerplaats en meld je vervoer op tijd aan.
Om de verkeersstromen rondom de checkpoints en het parkeerbeheer zo goed mogelijk te
organiseren verzoeken we de teams het bovenstaande parkeerbeleid ter harte te nemen.

Alvast dank voor jullie medewerking!
De organisatie van HomeRide, HomeRunRun & HomeWalk

