Uitnodiging 19 augustus 2022: start La Vuelta Holanda in Utrecht
Geachte raadsleden van de gemeente Utrecht en statenleden van de provincie Utrecht,
In augustus kleurt Utrecht rood voor La Vuelta Holanda: de Ronde van Spanje start dit jaar in onze
stad en provincie. Wij nodigen u van harte uit voor de La Vuelta-bijeenkomst voor raads- en
statenleden in het Stadskantoor op vrijdag 19 augustus, tijdens de eerste etappe van de
wielerwedstrijd. Het Stadskantoor zit direct naast het hart van de actie: het Jaarbeursplein is de starten finishlocatie van de ploegentijdrit. Tijdens de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid de wedstrijd te
bekijken vanaf de tribune direct aan het parcours of vanaf het balkon op de 11e verdieping van het
Stadskantoor.
Programma 19 augustus
U bent vrijdag 19 augustus vanaf 17.15 welkom in het Stadskantoor (Stadsplateau 1). Onder het
genot van hapjes en drankjes in Spaanse sferen neemt voormalig profrenner Stef Clement ons mee in
La Vuelta en legt hij alle ins- en outs van de ploegentijdrit uit. Ook zoomen we in op de thema’s fietsen
en mobiliteit in stad en provincie. Om 18:30 start de eerste etappe, la salida official; een spannende
ploegentijdrit van 23,7 kilometer dwars door de Utrechtse wijken. Vanaf het balkon op de 11e
verdieping heeft u een perfect zicht op het Jaarbeursplein, de start- en finishlocatie van de
ploegentijdrit. U kunt de wedstrijd ook bekijken vanaf de tribune op het Jaarbeursplein.
La Vuelta Holanda
La Vuelta is van 18 tot en met 21 augustus in Nederland. Op donderdagavond 18 augustus is de
ploegenprestatie in het Utrechtse Singelgebied en op het Vredenburgplein. Vrijdagavond 19 augustus
gaat de eerste etappe, een ploegentijdrit, door de stad Utrecht. De tweede etappe op zaterdag 20
augustus start in ’s-Hertogenbosch, doorkruist de provincies Brabant en Utrecht en eindigt op het
Utrecht Science Park. Op zondag 21 augustus gaat de derde Etappe vanuit Breda de provincie
Brabant in.
Aanmelden
Wilt u vrijdag 19 augustus aanwezig zijn? Meld u dan aan via <link>. ..
Wij hopen u in augustus te ontmoeten!
Met sportieve groet,
Suzanne Schilderman (wethouder gemeente Utrecht La Vuelta)
Mirjam Sterk (gedeputeerde provincie Utrecht la Vuelta)

