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Stichting Rallysport Achterhoek is voornemens om op zaterdag 20 november 2021 voor de tweede maal 

de ACtronics Achterhoek Rally te organiseren. Om dit te realiseren zijn alle benodigde vergunning(en) 

aangevraagd (in behandeling) bij de Gemeente Berkelland. De vergunning(en) wordt meestal vrij kort voor 

het evenement verleend. Daarom hebben wij u in juni alvast geïnformeerd door middel van een eerste brief. 

De autorally wordt voor een deel verreden over één van de wegen waarvan u gebruik moet maken om bij 

uw woning of uw bedrijf te komen. Via deze brief willen wij u informeren over wegafsluitingen en met wie u 

contact kunt zoeken. Daarnaast bevat de brief de route van de proef waar u aanwonend bent. Wij hopen 

door u op deze wijze tijdig te informeren en er samen een leuke dag van te maken. 

 
De route (zichtbaar op de laatste pagina) is afgesloten van: 

 
Zaterdag 20 november 2021 14:00 t/m 20:05. Tussen 16:25 en 17:45 is er een pauze, waarbij er een 
mogelijkheid is om met de auto van of bij uw huis te komen*.  

*De pauze- en eindtijd is onder voorbehoud. De kans bestaat dat deze streeftijden niet gehaald worden door 
mogelijke incidenten. Wanneer u zich aanmeldt voor de WhatsApp groep (zie paragraaf “Whatsappgroep”) 
houden wij u op de hoogte.  

 
Gedurende bovenstaande periode zal de weg afgesloten zijn voor het verkeer. Alle hulpdiensten zijn op de 

hoogte van deze afsluiting. Daarnaast hebben wij direct contact met de hulpdiensten. Mocht er zich een 

calamiteit voordoen dan kunnen wij de klassementsproef direct stilleggen, zodat de hulpdienst zo snel 

mogelijk op locatie kan zijn. De eindtijd is een indicatie, wanneer de rally eerder klaar is zullen de wegen ook 

direct weer worden opengesteld. Moet u tijdens de rally weg met de auto? Dan kunt u het beste uw auto 

buiten het parcours plaatsen in de avond of ochtend ervoor. 

 
Doorlaatbewijs 

Bij de laatste brief die u een paar weken voor het evenement ontvangt zitten doorlaatbewijzen. Hiermee kunt 

u de verkeersregelaar aantonen dat u bewoner langs de proef bent. Ook voorafgaand aan de afsluiting kunt 

u hiervan gebruik maken. Tijdens de afsluiting heeft het doorlaatbewijs alleen toegevoegde waarde voor 

woningen die binnen de afsluiting liggen, maar niet direct aan de route liggen. 

 
Verkenning 

Vooruitlopend op de rally krijgen de deelnemers gelegenheid de route te verkennen. Dit zal plaatsvinden op 

vrijdag avond 19 november en zaterdagochtend 20 november tussen 7.00 uur en 11.00 uur. Tijdens deze 

periode zal de weg NIET afgesloten zijn en dienen de deelnemers zich te houden aan de 

verkeersregels.

Z.O.Z. 
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De organisatie zal tijdens deze tijdstippen extra toezicht houden. Ook door middel van digitale 

volgsystemen. 

 

Vervoersinstanties 

PostNL en diverse RMO-bedrijven worden door de organisatie vroegtijdig geïnformeerd over de rally en 
daarmee gepaard gaande afsluitingen. De ervaring is dat deze bedrijven de stremmingen verwerken in hun 
planning en momenten van postbezorging of melkontvangst hierop aanpassen. Zelf op de hoogte stellen kan 
natuurlijk ook.  

 
Geluid en dieren 

Auto's maken geluid. Tijdens de rally wordt er harder en met andere auto's gereden dan de auto's die 

gebruikelijk door uw straat rijden. Sommige rally-auto's maken ook door middel van bepaalde systemen 

knallen. Dieren kunnen gevoelig zijn voor een verandering in geluid. U kent uw dieren het beste en kunt 

zodoende inschatten of u hiervoor maatregelen moet treffen.  

 

Weiland 

Toeschouwers mogen niet op uw terrein staan zonder toestemming. Wij helpen u graag om dit duidelijk te 

maken door middel van verboden voor publiek bordjes. Ligt er een perceel of weiland van u, of iemand die 

u kent, langs de route en wenst u geen toeschouwers in het weiland, laat dit ons dan weten. Dan zullen wij 

er zorg voor dragen dat deze bordjes geplaatst worden.   

 
Opruimen 

De Stichting Rallysport Achterhoek doet zijn uiterste best om op zaterdag 20 november zo veel mogelijk 

materialen op te ruimen en schoon te maken. Een loonwerker zal na afloop van de rally gelijk de route 

schoonvegen en dan zandpaden vlakschuiven. Desalniettemin kan het voorkomen dat er na zaterdag nog 

spullen achterblijven. We zullen die dan zo snel mogelijk na de rally ophalen.  

 
Schade 

Wanneer er onverhoopt door de rally schade aan één van uw eigendommen ontstaat, verzoeken wij u na 

afloop van de rally dit bij voorkeur te melden per mail aan info@achterhoekrally.nl. Mocht u geen 

beschikking hebben over een e-mailadres, dan kunt u een brief sturen naar het op de eerste pagina 

genoemde adres. 
 

Whatsappgroep 

Om u actueel op de hoogte te houden kunt u worden toegevoegd aan een Whatsapp-groep. Via deze weg 

informeren wij u over de meest actuele stand van zaken ten aanzien van de klassementsproef waar u aan 

woont. Om aan deze app-groep deel te nemen stuurt u naar het beneden genoemde e-mailadres een 

verzoek met daarbij uw naam, telefoonnummer en tekst EIBERGEN. 

 
Meer informatie is te vinden op de speciale pagina voor aanwonenden op www.achterhoekrally.nl. Tenslotte 

willen wij u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking tijdens onze Actronics Achterhoek Rally. We hopen 

er samen een geweldig evenement van te maken. 

 

Heeft u verder nog vragen en of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via 

aanwonenden@achterhoekrally.nl.  

 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Rallysport Achterhoek 
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Download de brief op https://achterhoekrally.nl/aanwonenden/ om de kaart in detail en kleur te 
bekijken. 
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