Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-40
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 10 juni 2011
Steller vragen: Hans Marchal / PCG
Onderwerp: Classico Giro Utrecht

Vraag 1:
Heeft de gemeente Wijk bij Duurstede 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?
Antwoord:
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een verklaring van geen bezwaar
afgegeven op 22 maart 2011. Een publicatie is verschenen in de Wijkse Courant van week
18. Het college van B&W heeft deze aanvraag via de CoCo (Coördinerende Commissie
Evenementen) laten verlopen en er zich inhoudelijk niet mee bemoeit.
Door de CoCo is gekeken naar het technische gedeelte. De CoCo bestaat uit
vertegenwoordiging van o.a. politie, brandweer, buitendienst, verkeer en milieu voor
eventueel een geluidsontheffing. De CoCo is een uitvoerende commissie. De aanvraag is
puur bekeken op technische onderdelen zoals de verkeersveiligheid, er is niet gekeken naar
de zondagsrust.
Vraag 2:
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.
Antwoord:
Het is de tweede keer dat deze toer op zondag is georganiseerd door de
gemeente Utrecht. Er doen zo’n tien omliggende gemeenten mee, waaronder bijvoorbeeld
ook de gemeente Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug etc. Wellicht kan de PCG samen met de
PCG collega-raadsleden uit de andere betrokken gemeenten een signaal geven naar de
organisatie van de Classico Giro.
In Nederland kennen we nog steeds de Zondagswet. Deze wet zegt: "Het is
Vraag 3:
verboden op zondag voor 13.00 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 13.00 uur door Wijk en Langbroek.....
Antwoord:
De toertocht is opgezet en georganiseerd door de gemeente Utrecht.
Vanwege de afsluiting van de Havenweg heeft de CoCo geadviseerd de toertocht door Wijk
te verkorten en d.m.v. een alternatieve verkorte route via de dijk vanuit Amerongen en via de

Zandweg, Wijk bij Duurstede uit te laten gaan. Zo rond 12.45 uur was de gehele toer uit de
gehele gemeente Wijk bij Duurstede richting Driebergen vertrokken.
Dat deze tocht voor 13.00 uur door de gemeente kwam heeft te maken met de tijd en route
die gereden is en het tijdstip van vertrek uit Utrecht.
Vraag 4:
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?
Antwoord:
Vanuit de CoCo, is geprobeerd zo min mogelijk de route door onze gemeente
te laten lopen.
Wanneer er volgend jaar opnieuw een aanvraag binnenkomt, zullen wij zeker de
opmerkingen vanuit de gemeenteraad melden. Vanuit de regionale politiek zal echter de
invloed groter zijn, dan wanneer één gemeente meldt dat er geen medewerking wordt
verleend.
Datum: 30 juni 2011
Guus Swillens
burgemeester

