Aan de bewoners langs de klassementsproeven van de Eurol Hellendoorn Rally 2019,
Ongeveer twee maanden geleden heeft u van ons een brief ontvangen over de Eurol Hellendoorn
Rally die op vrijdag 20 en zaterdag 21 september aanstaande verreden wordt in de omgeving van
Hellendoorn. In die brief heeft u kunnen lezen wat dit voor u als aanwonende van een
klassementsproef betekent.
Onder andere dat u op zaterdag 21 september tussen 12.30 en 21.00 uur niet van en naar uw huis
kunt en niet gebruik kunt maken van de openbare weg.
Op vrijdag 20 september worden de deelnemers aan de rally, vanwege veiligheid, in de
gelegenheid gesteld om de klassementsproef vooraf te verkennen. Daarbij moeten zij de gewone
verkeersregels in acht nemen. Gedurende deze tijden zal de organisatie en/of politie voor het
nodige toezicht zorgen en indien nodig corrigerend optreden.
Mocht u in de aanloop naar het evenement vragen hebben of problemen ondervinden dan kunt u
via het e-mailadres aanwonende@hellendoornrally.eu contact opnemen. U ontvangt dan zo
spoedig mogelijk bericht. Graag straatnaam, huisnummer en telefoonnummer vermelden.
Bij calamiteiten tijdens het evenement kunt u ook telefonisch contact opnemen via het
telefoonnummer 0610070514.
Wanneer er tijdens of na het evenement overlast of schade is ontstaan, wilt u ons hier dan van op
de hoogte stellen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. Ook dan graag uw
straatnaam, huisnummer en telefoonnummer vermelden.
Op de website www.eurolhellendoornrally.com kunt u onder het kopje “aanwonende” meer
informatie vinden over o.a. het gebied waar de rally plaatsvindt.
Om te zorgen dat u thuis kunt komen op het moment dat klassementsproef niet volledig is
afgesloten, treft u hierbij een sticker en een bandje aan. Mocht u van huis vertrekken en er bij de
controle-post achterkomen dat u uw bandje bent vergeten, vraag dan even een bandje om
thuiskomst te vergemakkelijken.
Met vriendelijke groet,
mede namens het organisatiecomité van de Eurol Hellendoorn Rally,
Hendri Hofstede Coördinator aanwonenden
Manon Hofstede
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