Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 28 mei 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: ‘Classico Giro Utrecht’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Uit navraag bij de Provincie Utrecht blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede
toestemming heeft gegeven dat de ‘Classico Giro Utrecht’ op zondag 8 mei door onze
gemeente kwam.
- Heeft de gemeente Wijk inderdaad uitdrukkelijk toestemming gegeven? Heeft het
college er nog bij stilgestaan dat deze fietstocht bezwaren oproept bij het
christelijk volksdeel? Heeft het college nog bezwaren kenbaar gemaakt tegen de
organisatie van deze tocht op zondag?
- De ‘Classico Giro Utrecht’ krijgt wellicht een vervolg… Is het college
voornemens om er bij de organisatie van de ‘Classico’ op aan te dringen om de
fietstocht op een zaterdag te organiseren? Door het op zaterdag te organiseren
wordt in elk geval een bepaalde bevolkingsgroep niet op voorhand uitgesloten en
wordt de zondag als rustdag in ere gehouden.
- In Nederland kennen we nog steeds de Zondagswet. Deze wet zegt: ‘Het is
verboden op zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe
gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen’. Waarom is er bij het verlenen
van de goedkeuring door het college geen rekening gehouden met de
Zondagswet? De fietsers kwamen immers voor 13 uur door Wijk en Langbroek…
- De organisatie van de ‘Classico’ heeft geen rekening gehouden met de
kerkdiensten die op zondagmorgen worden gehouden. Ook in onze regio hebben
de kerkdiensten ongemak ondervonden. Wilt u dit punt een volgende keer bij de
organisatie inbrengen?
Toelichting:
Op zondag 8 mei jl. werd de fietstocht ‘Classico Giro Utrecht’ verreden. Een 2.500
deelnemers reden in een aaneengesloten peloton de 110 kilometer door de Utrechtse
Heuvelrug en omstreken. Ook door Wijk bij Duurstede en door Langbroek… De gemeente
en provincie Utrecht gaven op deze manier een vervolg aan de ‘Toerversie Giro Utrecht’ van
2010. Op het moment dat de PCG-fractie lucht kreeg van de fietstocht was alles al ‘in kannen
en kruiken’. Dit was natuurlijk geen reden om het erbij te laten zitten. De provinciale SGPfractie legde de gedeputeerde enkele schriftelijke vragen voor zoals: ‘Gaat het college van
GS zich inzetten om een eventueel volgende editie van de ‘Classico’ op een zaterdag te
organiseren?’ en ‘Hoe is er gecommuniceerd met de gemeenten die op de route van de
‘Classico’ liggen en hebben deze gemeenten toestemming gegeven om over hun grondgebied
te fietsen?’ Uit de beantwoording bleek dat de gemeente Utrecht als medeorganisator van de
fietstocht, van alle gemeenten waar de tocht doorheenging, uitdrukkelijk toestemming heeft
verkregen en dat daarbij ook niet apart ontheffing van de Zondagswet is aangevraagd.
Hierover wil de PCG toch aan de bel trekken bij het Wijkse college…
Hans Marchal/PCG

