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Namens wielervereniging RTV De Zwaluwen Doetinchem stuur ik u deze brief. Het doel van 
deze brief is aandacht te vragen voor het parcours, waarop wij als vereniging wedstrijden en 
trainingen verzorgen. Met name door de toegenomen verkeersdrukte voldoet het huidige 
parcours niet meer aan de veiligheidseisen. De vereniging wil graag een eigen parcours op 
een, van het overige verkeer afgesloten, terrein. Een parcours rondom het nieuw te bouwen 
stadion waar voetbalclub De Graafschap gebruik van gaat maken zou de best mogelijke 
oplossing zijn om duurzaam, maatschappelijk verantwoord, fietsevenementen te 
organiseren. 

Begin dit jaar heeft onze vereniging een nieuw bestuur gekregen. Dit bestuur heeft de 
ambitie om van RTV De Zwaluwen een moderne wielervereniging te maken. De afgelopen 
jaren hebben meerdere verenigingsbestuurders met de Gemeente Doetinchem van 
gedachten gewisseld. Van beide zijden bestaat de intentie om een duurzame, 
maatschappelijk verantwoorde oplossing te bereiken. Deze mogelijkheid doet zich nu voor. 
Op initiatief van de heer Gudo Kramer (Olympisch Netwerk Gelderland) heeft een gesprek 
plaatsgevonden met de heer Henk Bloemers (Commercieel directeur De Graafschap) 
omtrent de mogelijkheden van een verkeersveilige, duurzame oplossing. Uit het gesprek 
gesprek bleek dat er slechts een gering aantal infrastructurele aanpassingen moeten worden 
verricht om het multifunctioneel gebruik van het nieuwe stadion te bewerkstelligen. 

Onze wielervereniging is in 1949 opgericht en telt circa 120 leden. Een groot deel van de 
leden zijn jeugdleden. Veel van onze leden rijden op basis van een KNWU-licentie 
wedstrijden in de Achterhoek en verder. 
Sinds jaar en dag worden op het parcours aan de Fabrieksstraat, beter bekend als het 
Vredesteinparcours, door onze vereniging wedstrijden georganiseerd. De vereniging heeft 
een groot regionaal karakter aangezien circa 76% van onze leden van buiten Doetinchem 
komt. 

Doelstelling van de vereniging is om op duurzame wijze de wielersport in al haar facetten te 
bedrijven. Deze facetten bestaan op dit moment uit wedstrijden op de weg, veldrijwedstrijden 
en mountainbikewedstrijden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan specifieke 
begeleiding voor de jeugd, trainingsopbouw en voeding. 
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De vereniging maakt momenteel gebruik van het parcours aan de Fabrieksstraat. Wij maken 
gebruik van de openbare weg, die op gezette tijden voor het fietsen wordt afgesloten. 
Hiervoor heeft de vereniging een vergunning gekregen. Aan het parcours grenzende 
bedrijven kunnen hun vestigingen wel bereiken, maar moeten daarbij de aanwijzingen van 
onze, door de politie geschoolde, baanwachten volgen. Op dit parcours worden 
voorjaarswedstrijden, clubcompetitiewedstrijden en interregionale wedstrijden georganiseerd. 
Het aantal wedstrijddagen/evenementen komt hiermee op circa 40 dagen/avonden per jaar. 

Het parcours voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De vereniging heeft weliswaar 
een goede relatie met alle omwonenden, maar het blijft de openbare weg. De 
busonderneming Arriva moet ook tijdens wedstrijden haar busopslag kunnen bereiken. Dit is 
een ongewenste en niet geheel veilige situatie. 

Kortom, speerpunten zijn: 

• Duurzaam ondersteunen van de wielersport in de regio Doetinchem 

• Verder ontwikkelen van wielersport voor de jeugd. Werving van nieuwe jeugdleden 
die in een veilige omgeving de sport kunnen beoefenen. 

• Op een veilige manier onze sport bedrijven 

• Gebruik maken van het nieuw te bouwen stadion, het multifunctionele karakter ervan 
bevestigend 

• Ondersteunen van wielrennen als breedtesport 

• Op een maatschappelijk verantwoorde manier sporten 

Graag zouden wij op basis van het bovenstaande een gesprek met u en uw medewerkers 
organiseren om te bespreken in hoeverre een samenwerkingsverband mogelijk is. Uw heer 
Bourgondien is op de hoogte van onze voornemens. Deze contacten willen we graag 
intensiveren en daarnaast de combinatie met het nieuw te bouwen stadion bespreken. 

Namens het bestuur van RTV De Zwaluwen, 

van en 
Voorzitter 


