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Vuelta 2020

Geachte leden van de raad,

Woensdagavond 20 februari wordt het parcours van de Nederlandse etappes van de Vuelta 2020
(Ronde van Spanje) bekend gemaakt in start- en finishplaats Breda. De etappe die door de regio
West-Brabant gaat zal ook door de gemeente Roosendaal gaan. Via deze brief informeer ik u over
de doorkomst van de Vuelta.

Etappe door de gemeente Roosendoal
De Vuelta start op vrijdag 2l augustus 2O2O.ln de 3d" etappe die start in Breda gaat het peloton
door de regio West-Brabant. Het peloton zal Roosendaal vanuit het Zuidwesten benaderen en over
de Plantagebaan Wouwse Plantage inrijden. Daarna gaat het peloton in de richting Roosendaal.
Vanuit Roosendaal gaat het peloton verder richting de gemeente Rucphen.

Doorkomst een feest voor de gemeente!
De doorkomst van de Vuelta staat n¡et op zich. ln Roosendaal worden aanvullende activiteiten
georganiseerd om de komst van de Vuelta optimaal te benutten. Dit programma moet nog
vormgegeven worden. Gedacht wordt aan sport- & beweegactiviteiten en culturele act¡vite¡ten d¡e

in het teken staan van wielrennen en/of van Spanje. Voor het opstellen en uitvoeren van dit
programma zal nauw samengewerkt worden met partners van de gemeente (zoals het
Wielerplatform) en (binnenstads-)ondernemers. De komst van Roosendaal wordt een feest voor
de stad !
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Fi n a nci ël e conseq ue nt¡es

De gemeente Roosendaal levert geen financiële bijdrage aan de organisatie van de Vuelta. Wel zal

de gemeente op het parcours diverse verkeerskundige maatregelen moeten nemen om de

veiligheid voor de wielrenners en het publiek te kunnen waarborgen. Daarbij moet gedacht worden
aan het tijdelijk weghalen van wegversmallingen of paaltjes op of langs een weg. De totale kosten

voor deze aanpassingen (en het weer terugbrengen in oorspronkelijke staat) worden ingeschat op
€ 40.000,-. Het benodigde budget voor de extra activiteiten is nog niet bekend. De komende
maanden gaan we het programma verder uitwerken en zullen we u hierover informeren.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden

De gemeente gaat het programma voor de doorkomst van de Vuelta verder uitwerken. Meer
informatie over de start van de Vuelta in Nederland is te vinden op www.lavueltaholanda.com.

Noteert u alvast in uw agenda dat in augustus 2020 de Vuelta Roosendaal rood zal kleuren!

Wijvertrouwen er op u hiermee voldoende te informeren.

Met sportieve groet,

René van Ginderen
Wethouder Sport


