
 

    Schriftelijke vragen:  Tour de France 
 
    
         Rijswijk, 23 april 2021 

Geacht college, 
 

Rotterdam en Den Haag doen samen een gooi naar de Grand Départ (in 2024 of 2025) van de Tour 
de France, de allergrootste wielerwedstrijd ter wereld. Men zet hoog in met een proloog in 
Rotterdam, de dag erna gevolgd door een etappe van Rotterdam naar Den Haag. Verder hoopt 
Rotterdam ook de finish van de vrouwelijke variant, de Tour de Féminin, in 2023 te mogen 
organiseren. Den Haag grijpt de mogelijke start en finish van een Tour de France-etappe aan om de 
inwoners meer op de fiets te krijgen en de wijk Zuidwest verder te ontwikkelen. 

 
Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde stelt de fractie van CDA Rijswijk daarom de 
volgende vragen aan het College van B&W: 

 
1. Ziet het College mogelijkheden voor Rijswijk om te participeren in de plannen om 
bovengenoemde wielerwedstrijden naar de regio te halen? 
2. Is het College bereid contact te zoeken met zowel de betrokken wethouders in Rotterdam en 
Den Haag als met de organisator Amaury Sport Organisation (ASO) en de mogelijkheden te 
verkennen? 
3. Is het College bereid medewerking te verlenen aan een doorkomst (van de Tour de France 
en/of Tour de Féminin) door de gemeente Rijswijk? En in hoeverre is het College bereid 
wegen en/of openbare ruimte (tijdelijk) aan te passen? 
4. Is het College van mening dat participatie goed kan zijn voor de 
bekendheid van Rijswijk en het de lokale economie een stevige impuls kan geven? 
5. Is het College bereid te zijner tijd - mocht officiële participatie op geen enkele wijze mogelijk zijn - 
evenementen te (laten) organiseren, zodat de inwoners van Rijswijk gezamenlijk de wedstrijd(en) 
kunnen beleven? 

6. Is het College bereid - in geval van toewijzing van de wielerwedstrijd(en) in de regio - een plan te 
lanceren om zoveel mogelijk bezoekers naar Rijswijk te trekken? Bijvoorbeeld door samen met 
ondernemers mooie arrangementen samen te stellen en/of een tijdelijke camping te realiseren. 
7. Ziet het College mogelijkheden, om in navolging van Den Haag, meer inwoners op de fiets te 
krijgen en om de fietsinfrastructuur binnen de gemeente te verbeteren? 
 

Hoogachtend, 

Annemie Koegler 
CDA Rijswijk  
 


