VisiePaper Fiets033, 2016-2020
(editie 24-3-2016)
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1. Inleiding Platform Fiets033
Fiets033 is het platform dat zich inzet om het (sportieve) fietsen en wielrennen te
promoten en Amersfoort e.o. hiermee op de kaart te zetten, dit zowel in activiteiten in het
kader van een leven lang sporten (recreatie/breedtesport) met clinics, kennismakingsactiviteiten, toertochten en wedstrijden. Dit op de openbare weg, off-road (veldrijden &
mountainbiken) en op locatie bij WV Eemland (sportpark Zielhorst).
Voor de actieve deelnemers en voor de toeschouwers wil Fiets033 zorgen dat het fietsen in
Amersfoort e.o. beter op de kaart komt. Hoewel vrijwel iedereen in Amersfoort e.o. een
fiets heeft, is er volgens het platform nog altijd ruimte voor meer sportiviteit op het “stalen
ros”.
In het platform Fiets033 hebben de fietsorganisaties Wieler Vereniging Eemland en
Stichting Wielerpromotie Amersfoort (S.W.P.A.) als initiatiefnemers elkaar gevonden en in
een verdere samenwerking met andere wielerpartners* wordt vanaf 2016 voor
sprankelende fietsagenda’s gezorgd en dit wordt de komende jaren nog meer uitgebreid.
Met de wieleragenda Fiets033 brengt het platform de Gemeente Amersfoort in stappen
naar meer regionale en landelijke sportieve bekendheid, alsmede ondersteuning in haar
Citymarketing.
Het streven is om steeds een aantal 2-daagse (d.m.v. weekenden) per kalenderjaar te
organiseren voor de “sportieve fietser” met routes in en door Amersfoort en omgeving. Dit
is pure promotie voor Amersfoort en omgeving doordat mensen “live and kicking” kennis
maken met de stad en haar omgeving gedurende deze sportieve belevingsevenementen.
Een positieve beleving blijft lang in het geheugen opgeslagen.

2. Waarom een platform?
Een platform is een network van verschillende betrokken organisaties bij eenzelfde
onderwerp. Op onderwerpniveau vinden de organisaties elkaar op inhoud, wisselen kennis
en ervaringen uit, zonder dat er nieuwe juridische entiteiten worden opgezet. Een platform
gaat primair uit van onderlinge samenwerking en vertrouwen.
Het Fiets033 platform biedt een toegevoegde waarde op het door de gemeente Amersfoort
in 2015 opgestarte project/fietsplan “Amersfoort kiest voor de Fiets”.
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3. Daarom een fietsplatform!
In de regio 033 wordt er veel gefietst. De gemeente Amersfoort ontwikkelt vervoersbeleid
waarbij de fiets steeds meer centraal komt te staan en wil het fietsen in al zijn
verschijningsvormen stimuleren. Op dit moment is er een maatschappelijke beweging in
Amersfoort gaande, die veel voor de fiets en zijn berijder wil betekenen. Deze zijn verenigd
in het platform Fiets033 en zijn inmiddels al langere tijd actief aan het samenwerken. Dit
resulteert in een samenwerkingsagenda van evenementen verdeeld over een aantal
weekenden per kalenderjaar. Met deze fietsweekenden wil Fiets033 “het fietsen”
communicatief claimen en via verschillende sociale en traditionele media uiting aan geven.
Fiets033 wil het fietsen op deze wijze actief stimuleren en mensen overhalen om deel te
nemen aan de evenementen of deze te bezoeken, dan wel voortaan meer de fiets als
(sportief) vervoersmiddel te gebruiken. Op deze wijze wil Fiets033 actief bijdragen aan de
vitaliteit van alle inwoners van Amersfoort en omgeving.

4. Label Fiets033
Fiets033 biedt ondersteuning in het blijvend uitnodigen naar Amersfoort e.o. van nieuwe
en het opzetten, uitbreiden en in stand houden van reeds bestaande Fietsevenementen. Het
label Fiets033 moet straks een alom herkenbaar begrip en dé wieleragenda zijn voor
fietsend Amersfoort e.o.
5. Fiets033
De labelnaam Fiets033 vervult in zijn korte bestaan nu al de “zwaan kleef aan” functie met
de vermelding en respectievelijke aansluiting van andere bestaande en nieuwe
evenementen (zoals; Kinderen voor Kika de Berg Op, 2bike4alzheimer , Keistad TT,
MeeWind Koers, KozakkenPutTocht en de SchoolSportKampioenschappen etc.). Het
principe van het netwerk c.q. label werkt stimulerend en motiverend op andere
zelfstandige fietspartijen.

6. Aanleiding
De Stichting WielerPromotie Amersfoort heeft in Amersfoort in 2009 en 2011 met groot
succes de etappes van de EnecoTour en in beide edities met een individuele tijdrit
georganiseerd. WV Eemland organiseert van oudsher al diverse wielerevenementen van
naam en faam in Amersfoort en in de regio. De organisatorische capaciteit en ervaring is
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hiermee zondermeer aanwezig om brede wielerevenementen voor de stad en omgeving
breed te kunnen ondersteunen, respectievelijk zelf te organiseren.

7. Smaakt naar meer
De hierdoor ontstane samenwerking smaakt zeker naar meer. Het afstemmen van de
diverse wieler- en fietsactiviteiten in Amersfoort e.o moet een duidelijke meerwaarde
worden in sportief Amersfoort e.o. “Het zou zonde zijn als wij daar niet iets mee zouden
doen.” Fiets033 heeft daarom besloten om een visiepaper op te stellen voor de komende
jaren. In eerste instantie ligt de horizon tot het jaar 2020. “Wij zullen de lat zeker niet te
laag leggen”, er is namelijk genoeg ambitie in wielerminded Amersfoort e.o. Door de
bestaande initiatieven beter op elkaar aan te laten sluiten en de eigen individuele plannen
naast elkaar te leggen, is het goed mogelijk om met een krachtig uitgewerkt plan te blijven
komen, zodat er steeds naar nog meer structurele partners kan worden gezocht.
Het motto is en blijft;
Amersfoort is en blijft een Fietsstad,
AmersFoort wordt AmersFiets,
Amersfoort kiest voor de Fiets,

8. Duurzaamheid
De fiets is een duurzaam gebruiksvoorwerp als zichzelf en ook voor haar berijder (m/v).
Het fietsen levert een positieve contributie op aan de vermindering van CO2. Het draagt bij
aan de fitheid van de berijder en daarmee aan vermindering van zorgkosten. Ook zorgt
voldoende bewegen voor het beter benutten van de hersencapaciteit (onderzoek RUG).
Het is dan zonder meer goed te noemen dat Gemeente Amersfoort en Fiets033 de handen
in een slaan om de inwoners en forenzen nog meer bewust te maken van de positieve
contributie van het zich voortbewegen op de fiets. Dit zowel als werkforens, voor de
boodschappen, voor het sociale contact als voor de sportieve fietser die het fietsen als
hobby uitoefent.
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9. Doelstelling
Fiets033 wil proactief bijdragen, het mogelijk maken en het stimuleren van het (sportieve)
fietsen voor een fitter, gezonder en vitaler Amersfoort. Dat is waar Fiets033 zich sociaal
verantwoordelijk voor voelt en naar handelt. Fiets033 zal actief bijdragen aan de groei van
het aantal (sportieve)fietsers en aantal fietsbewegingen in Amersfoort en omgeving.

10.

Meerjaren doelstelling grotere wielerevenementen

Naast de bestaande fietsevenementen heeft Fiets033 gezonde ambities om in Amersfoort
grotere wielerevenementen te organiseren om de stad hiermee als fietsgemeente nog
steviger op de kaart te plaatsen. De organisaties zoals eerder van de EnecoTourAmersfoort
2009 en 2011 waren immers niet alleen sportief maar ook publicitair gebleken goed voor
de stad Amersfoort. Fiets033 ziet 2016 als een aanloopjaar voor grootschaliger
wielerevenementen, waarbij Amersfoort regionaal en zeker ook landelijk en nog verder op
den duur een steeds meer prominentere positie verkrijgt. Na het jaar 2016 zal de agenda
2017-2019 zich nog meer d.m.v. een sportief hoogtepunt in deze weekenden gaan
manifesteren.
2017 NK Wielrennen jeugd (7-14 jaar) (in aanvraag bij KNWU voor toekenning) TV
zendtijd in Jeugdjournaal & Zappsport etc.)
2018 Start/Finish Enecotour (met TV uitzendingen in o.a. Studio Sport, Eurosport, BRT en
vele internationale media)
2019 NK Wielrennen voor vrouwen, amateurs en professionals (met minimaal 5 uur TV
zendtijd in Studio Sport)

11.

Samenwerking met Gemeente Amerfoort en (fiets)partners

Fiets033 wil een integrale samenwerking opstarten met de gemeente Amersfoort en
andere (fiets)partners en/of geassocieerde organisaties die hun bijdrage aan de
geformuleerde doelstelling willen bijdragen. Dit in een publiek private samenwerking
(PPS). Dit dient tegelijkertijd een economische (Citymarketing) en ecologische impuls
geven aan de gemeente Amersfoort. Het is tegelijkertijd de legacy van Fiets033.
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*Meewerkende partners voor 2016 (per 24-3-2016),
I. S.R.O.
Deelname met de 50+ ToerTocht en Schoolsportkampioenschappen 20115-2016
http://www.schoolsportamersfoort.nl/, alsmede de samenwerking met het geven van
gratis clinics voor de jeugd van 8 t/m 14 jaar.
II. Stichting TandemTocht Keistad
De stichting is ontstaan ten gevolge van het feit dat het oude Stichtingsbestuur van de
Tandemtocht voor Visueel Gehandicapten Amersfoort (STVGA) er na 40 jaar mee stopte.
Het doel van TandemTocht Keistad is om jaarlijks in en rond de omgeving van Amersfoort
een tandemtocht van 40 km voor mensen met een visuele beperking te organiseren.
http://www.tandemtochtkeistad.nl
III. Stichting 2bike4alzheimer
Een 400 km non-stop estafette fietstocht voor onderzoek.
Fietsen met zijn twee voor meer onderzoek naar Alzheimer in een team van vijf tot zeven
mensen. Samen –want Alzheimer krijg je niet alleen- fiets je binnen 24 uur en in 5 etappes
een 400 km lange vergeet-me-niet estafette. Je fietst dus steeds met zijn tweeën. Laat je
team sponsoren en zo wordt met zijn allen een onderzoek bij elkaar.
http://www.2bike4alzheimer.nl/
IV. Vacant ☺
V. Fietsersbond (Landelijk en Amersfoort).
Het gezamenlijk opstarten van het Fietscafé033 in Amersfoort.
https://www.facebook.com/groups/fietscafe033/

VI. Stichting International Cycling Events (ICE), de de organisator van de Meewind Koers
2015. De organisatie van de MeeWind koers, met diverse afstanden waarmee het
wielerseizoen 2016 wordt afgesloten met aansluitend het Finish Festival in de Nieuwe Stad.
In 2015 een groot success met 1.350 deelnemers. Het streven om met de medewerking van
7
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Fiets033 voor dit jaar er een heus wielerweekend van te maken, waarbij de doelstelling ligt
op 3.000 deelnemers in 2016.
http://www.meewindkoers.nl
VII. Trim @ Toerclub Leusden.
Deze tocht geldt in de regio als dé opening van het MTB winterseizoen
http://www.toerfietsleusden.nl/wp/?page_id=127
VIII.
Vacant MTB Toertochten nog evt. nader in te vullen Oktober/December weekenden
IX. Wielervereniging Eemland.
*
In mei wordt haar Toekomstronde/Klein Zwitserland dit jaar (2016) voor de 47e
keer georganiseerd. Hier fietst de doelgroep 8 t/m 18 jaar; 11 verschillende
wedstrijden op 1 dag voor 7 Jeugd categorieën en Nieuwelingen Meisjes,
Nieuwelingen Jongens, Junior Meisjes, en Junioren Jongens.

*

*
*

•

De GroeiStadKlassieker ToerTocht over het parkoers van de GroeiStadKlassieker
van 17 september a.s., met divers vermaak bij start, onderweg en aan de finish.
Doelgroep de sportieve fietsers voor 16 jaar en ouder.

•

In September is alweer de 18e Rabobank Groeistad Klassieker wielerwedstrijd. Met
als eerste start de 120 km van de masters 40+ en 50+ gevolgd door dé inmiddels
landelijk hoog aanzien bekende 180 km voor de Elite en beloften renners (Hoogste
amateur niveau binnen KNWU).
Deze wedstrijd staat ook open voor semi-prof ploegen, zoals Piels, Metec e.d. Hier
rijden maximaal 30 ploegen van 6 deelnemers dus 180 man.
Op deze dag worden er ook wedstrijden verreden op het parkoers van WV Eemland
voor nieuwelingen (14 en 15 jr.) en junioren (16 en 17 jr.).

Ook vindt op deze dag een wedstrijd plaats voor renners met een beperking (GWielrennen).
Tevens zal deze dag gekenmerkt worden als een grote wielerfeestdag voor
Amersfoort e.o.
8
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*

In December is de 37e Nationale Veldrit Amersfoort in Birkhovense bos met alle
categorieën m.u.v. Jeugd 5 hier een start van een aantal combinaties.
1 Amateurs + Sportklasse 18 +
2 Vrouwen+Junior Vrouwen+Nieuwelingen Meisjes 14+
3 Masters 40+
4 Nieuwelingen 14+15 jaar
5 Elite/Beloften 18+ +Junioren 16+17 jaar.
http://www.wveemland.nl/

X. VVV Amersfoort
Zij sluiten in hun bekende meimaand fietsmaand aan met een VVV-Fiets033 meiweekend.
http://www.vvvamersfoort.nl/
XI. Stichting WielerPromotie Amersfoort.
De stichting S.W.P.A. coördineert, faciliteert en ondersteunt de genoemde evenementen in
de genoemde organisaties. Is tevens de aanvrager van de subsidie grootschalige
sportevenementen Amersfoort voor het Fiets033 evenement en draagt zorg voor
verantwoording van de verkregen subsidie aan de gemeente Amersfoort.
http://www.Fiets033.nl./

12.

Comite van Aanbeveling

Voor het platform Fiets033 wordt later in 2016 ook een comité van aanbeveling
samengesteld.
Zij zullen eveneens, zoals ook de gemeenteraad van Amersfoort en de Amersfoortse Sport
Federatie op de hoogte gesteld van het tot stand komen van dit Visiepaper 2016-2020 van
Fiets033.

13.

Evenementen

Vanuit de geformuleerde doelstelling gaat Fiets033 als eerste rondom de drie grote
nationale wielerevenementen, welke Wieler Vereniging Eemland al sinds jaar en dag
organiseert, dit uitbreiden naar meer complete fietsweekenden waarin voor elke type
9
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fietser wel een activiteit plaats vindt in Amersfoort e.o. Op deze wijze claimt Fiets033 de
fietsweekenden per kalenderjaar, wat zij met activiteiten en communicatie zichtbaar,
merkbaar en voelbaar maakt in Amersfoort e.o.
Dit zijn primair de volgende hoofdevenementen:
Mei: Ronde van Klein Zwitserland voor de jeugd van 8 t/m 18 jaar.
September: Rabobank Groeistad Klassieker voor volwassenen van 19 t/m 60 jaar.
Oktober: Afsluiting Wielerseizoen, met de MeeWindKoers voor iedereen met een sportieve
fiets (van 8 tot 80 jaar), alsmede de opening van het MTB seizoen.
December: Nationale veldrit Birkhoven voor 14 t/m 60 jaar.

14.

Beleving beklijft

De meeste hoofdevenementen zijn merendeel de wedstrijdevenementen. Vanuit deze
hoofdevenementen worden steeds recreatieve laagdrempelige (fun) belevings
evenementen toegevoegd met als doel steeds rijkere en completere fietsweekenden aan te
bieden aan de inwoners van Amersfoort en omgeving. Een vorm van het “zwaan kleeft aan”
principe. Het gaat dan om evenementen waarbij samenwerking van belang is om enerzijds
efficiëntie te realiseren en anderzijds maximale beleving te realiseren bij de deelnemers en
actief en passief betrokkenen. Een belevingsevenement kenmerkt zich door een echte
customer journey benadering van de eerste informatie, (digitale) inschrijving/aanmelding,
routering/parkeren, ontvangst (met muziek/speaker/interviewer), veilige uitgezette
routes; ravailletering; finish; ontvangst (muziek, eten/drinken/horeca
samenwerking/beeld) totdat de terugreis is aanvaard. Via verschillende media naar
deelnemers en alle anderen wordt dit getentamineerd. De naam van Fiets033 zal bij alle
evenementen herkenbaar zijn, door middel van spandoeken, flyers, banners etc. en op de
websites van de diverse partners.

15.

Specifieke doelgroepen

Jeugd
In de opzet wordt ingespeeld met clinics voor de verschillende doelgroepen voorafgaand
aan een evenement. In de periode voor de Ronde van Klein Zwitserland en Kika de Berg
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voor de jeugd in mei worden in samenwerking met SRO clinics georganiseerd op het
wielerparcours van Wielervereniging Eemland voor de basisscholieren.
Door samenwerking van de organiserende verenigingen worden kosten bespaard.
Bijvoorbeeld Klein Zwitserland en Kika maken gebruik van hetzelfde parkoers en facilitaire
benodigdheden. Door gezamenlijk communicatie en p.r. in te zetten met het Fiets033
worden meer mensen bereikt waardoor deelname zal stijgen aan het evenement. Door
vooraf clinics te organiseren zal er meer jeugd geactiveerd worden om kennis te maken met
het brede pallet van de wielersport. Door deelname zal ook de fietsvaardigheid toenemen
van de deelnemers wat weer resulteert in een meer veiliger gedrag in het verkeer.
Er wordt actief aangehaakt bij de Stichting Schoolsportkampioenschappen Amersfoort in
2016 zodat het fietsen onderdeel is van deze kampioenschappen.
Mensen met een beperking
Voor mensen met een visuele beperking wordt de Keistad TandemToerTocht
georganiseerd. Voor deze ToerTocht worden zij met clinics eerst ondersteund op de niet
alledaagse tandems door Fiets033 vrijwilligers op het parcours van WV Eemland.
In 2016 worden ook meerdere wedstrijden voor zogenaamde G-sporters (visueel of
anderszins gehandicapten) georganiseerd op het veilige parcours van WV Eemland.
Ouderen
In samenwerking met SRO worden tijdens het september weekend Senioren Fietstochten
georganiseerd over verschillende afstanden. Dit met het doel om specifiek ouderen in
beweging op de fiets te houden of te krijgen en kennis te maken met de mooie omgeving
van Amersfoort.
Volwassenen
De fiets wordt steeds populairder onder de volwassenen als recreatief transportmiddel.
Inmiddels fietsen er in Nederland ca. 1,2 miljoen mensen meerdere malen per maand
sportief. Dit zijn meestal 30+’ers die genieten van de vrijheid in tijd en locatie om hun sport
te beoefenen. De belangrijke argumenten om te fietsen is ontspanning, vitaliteit, actief bezig
zijn in de natuur (buiten), fit worden. Op deze groep wordt bij Fiets033 ingespeeld door
het organiseren van verschillende toertochten die starten in Amersfoort of directe
omgeving. Dit voor zowel racefietsers als mountainbikers. Met minimaal 4 evenementen
worden voor deze grote doelgroep evenementen georganiseerd in 2016. De Groeistad
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ToerTocht , de 2-daagse Non Stop Estafette van 2bike4alzheimer , de Meewind Koers en
met mountainbiketochten in oktober en december.

16.

PR en Marketing.

De gedachtegang hierbij is uiteraard -samen sterk-. Door telkens meerdere
fietsevenementen in het een weekend te organiseren ontstaat er een grotere massa,
waardoor alle deelnemende evenementen optimaal kunnen meeprofiteren met de
marketing en pr rondom deze weekenden. Dit gecoverd vanuit het Fiets033 label.
Uiteraard staat het de deelnemende organisaties c.q. evenementen geheel vrij om zelf ook
hun eigen pr en marketing te doen. Hierbij is het uitgangspunt; een samenwerking, zoals
gelijk aan Proef Amersfoort, het Jazz weekend of de Keistad feesten. De afzonderlijke
evenementen hebben en behouden uiteraard hun eigen identiteit maar doen dit onder het
label Fiets033. Stichting Wieler Promotie Amersfoort ondersteunt en faciliteert haar
partners waar mogelijk in deze Fietsweekenden. De naam Fiets033 zal dan ook samen met
haar mediapartners op een professionele wijze op de kaart worden gezet.
Communicatie.
De inzet d.m.v. diverse mediakanalen is van noodzakelijk belang om de doelstellingen van
Fiets033 te realiseren, dit zoals met (social) media en het verder realiseren van meerdere
partnerships met verschillende mediabedrijven.
Voor de Fiets033 evenementenkalender is de website www.Fiets033.nl gebouwd.
Naast de Fiets033 wieleragenda, zal hier ook blijvend informatie worden gegeven over al
het sportief fiets/wielernieuws voor Amersfoort e.o.
Ook zal op deze website een digitaal Amersfoorts wielerarchief worden opgezet, wat
inmiddels voor een deel gerealiseerd is met een al weer historie rijk Fiets033
Wielervideokanaal;
https://www.youtube.com/user/033fiets/videos?view=57&flow=list
De FaceBook Pagina van Fiets033 is reeds enige tijd online en groeit nog dagelijks met
meer dan 1.600 volgers. https://www.facebook.com/Fiets033/
De berichten op deze FaceBook pagina worden weer rechtstreeks doorgegeven aan het
Twitteraccount van Fiets033.NL; @Fiets033NL.
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17.

Sponsoring.

Alle deelnemende evenementen zijn volledig autonoom als het gaat om het werven van
sponsoren. Indien mogelijk wordt de deelnemende evenementen wel verzocht hun
sponsoren tijdig kenbaar te maken zodat er kan worden gezorgd voor een goede
afstemming, zodat sponsoren niet onnodig worden benaderd voor meerdere
programmaonderdelen. En waar kan worden samengewerkt wordt samen gewerkt.

18.

Samengaan met Cultuur/Belgenjaar

In het evenementenplatform wordt de voorkeur uitgesproken voor combinaties in
evenementen van cultuur en sportief.
In de diverse Fiets033 toertochten kan er in de routering specifiek langs het
Belgenmonument worden gereden. In samenwerking met de Gemeente kan aldaar op
locatie specifiek aandacht worden gevestigd, door ter plekke een beleving (zoals een
stempelpost/rustplaats o.i.d.) bij dit monumentale punt te vestigen. Nadere uitwerking is
hiervoor nog vereist door het Platform en de Gemeente. Inmiddels zijn de contacten gelegd
met de desbetreffende afdeling van de gemeente Amersfoort over deze voorgestelde
combinatie.

19.

Vergunningsaanvraag

Alle deelnemende organisaties zullen de vergunning (indien nodig) zelf per eigen
evenement aanvragen, zij zijn uiteraard ook zelf verantwoordelijk voor hun evenement.

20.

Financiële uitdaging

Het wordt financieel steeds moeilijker om de van oudsher bekende WV Eemland
evenementen solo in stand te houden. Sponsoring loopt in de huidige tijd terug en daarmee
is er een risico dat deze unieke evenementen omvallen! Dit kan weer een domino-effect
veroorzaken naar andere gecombineerde evenementen, zoals Kika de berg Op (Zij maken
namelijk gezamenlijk gebruik van de zelfde faciliteiten in hetzelfde weekend). Door juist de
netwerk samenwerking aan te gaan ontstaan er nieuwe mogelijkheden, die in hun initiatief
financieel ondersteunt moeten worden om op deze wijze nieuw fundament te realiseren.
Het zou een groot verlies voor Sportief Amersfoort betekenen, wanneer wederom van
oudsher bekende Amersfoortse sportevenementen, zoals de Ronde van de Toekomst/Klein
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Zwitserland, de Rabobank Groeistadklassieker alsmede de Nationale Veldrit Amersfoort nu
zouden wegvallen.
Synergie en Kostenbesparingen.
Door verschillende evenementen in gelijke weekenden te organiseren worden er
kostenbesparingen gerealiseerd, bijvoorbeeld op facilitair gebied, p.r., communicatie en
diverse andere uitgaven etc.

21.

Financiële Exploitatie

Om de doelstelling van Fiets033 te realiseren is er substantieel budget nodig. Alhoewel er
veel werkzaamheden door vrijwilligers en geassocieerde organisaties worden verricht zijn
er uiteraard altijd out-of-pocket kosten waar inkomsten tegenover moeten staan. Fiets033
zorgt voor eigen inkomsten op en rond de evenementen. Daarnaast zal zij zeker voor de
eerstkomende jaren afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies voor het opstarten van de
organisatie, het exploiteren van de fietsweekend evenementen en het doorgroeien om de
verdere doelstelling te realiseren.

22.

Economische impuls

Fiets033 zorgt met de fietsweekenden voor een regelmatige en terugkerende economische
impuls voor de stad door het organiseren van deze evenementen. Hierdoor onstaan
economische impulsen voor horeca, met overnachtingen en verblijf in de stad, bezoek aan
winkels, musea, dierentuin, etc. voor, tijdens en na deelname of bezoek van de talrijke
fietsevenementen. Op de vooravond kan niet worden becijferd hoe groot de economische
impuls zal zijn. Onderzoek van het Pim Mulier Instituut geeft aan dat grootschalige
sportevenementen waarbij onderzoek naar de economische impact is gedaan, dat deze per
definitie stevige positieve economische impulsen geven aan de Stad/Regio waar deze
evenementen plaatsvinden. Fiets033 staat open om met de Gemeente Amersfoort een
onderzoek te doen naar de economische impuls van het totaal aan evenementen. Dit ter
ondersteuning van het subsidiebeleid van grootschalige evenementen.

23.

Subsidie aanvraag en verantwoording

Fiets033 zal dan ook jaarlijks een subsidie aanvraag bij de Gemeente indienen. Voor 2016
vraagt de Stichting Wieler Promotie Amersfoort voor de Fiets033 evenementen dan ook
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subsidie aan bij het college. Dit in het kader van de subsidie grootschalige
sportevenementen Amersfoort. SWPA voldoet met het Fiets033-2016 evenement aan alle
gestelde richtlijnen van deze subsidieverstrekking.
De Fiets033 evenementen sluiten naadloos aan met het Amersfoortse sportbeleid
Amersfoort F!t, zie http://www.amersfoort-telt.nl/2016/sport/raad?nrd=1?
S.W.P.A. is de aanvrager van de gemeentelijke subsidie en draagt ook de
verantwoordelijkheid voor de uitgaven. Na afloop van de editie 2016, zal op korte termijn
en direct met de gemeente Amersfoort worden geëvalueerd.
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