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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
1. Besluit van college om samenwerking aan te gaan met de Stichting Wielerevenementen 

Goirle aan te gaan voor de jaren 2018, 2019 en 2020.  
2. Besluit van college om voor 2018 een budget van € 12.500,00 beschikbaar te stellen voor de 

Stichting Wielerevenementen Goirle ten gunste van het organiseren van de Streetrace 2018. 
 

 
Inleiding 
We hebben besloten om voor de komende 3 jaar een samenwerking aan te gaan met de Stichting 
Wielerevenementen Goirle. De Stichting organiseert de jaarlijkse Streetrace, één van de grootste 
mountainbike events in Nederland. Door deze samenwerking voelt de Stichting zich gesteund door 
gemeente en kan de stichting het evenement verder uitbouwen. De gemeente wil zich meer 
profileren en daarvoor leent de Streetrace zich. Komende 3 jaar wordt het Nederlands 
Kampioenschap Streetrace in Goirle gehouden.  
 
Informatie 
1.1  We willen Goirle nadrukkelijker op de kaart zetten. 
De gemeente Goirle streeft ernaar om een zelfstandige gemeente te blijven en haar voorzieningen in 
stand te houden. Daarnaast wil de gemeente graag samenwerken met anderen. Dit vanuit haar eigen 
kracht en sterke punten. Dit blijkt onder andere uit het bestuursprogramma en de toekomstvisie 
Groen, Sociaal en Ondernemend. In 2015/2016 is onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago 
van de gemeente Goirle. Daarbij is ook gekeken hoe de gemeente zich sterker kan positioneren en 
profileren. Dit rapport ligt aan de basis van de huidige gemeentelijke huisstijl alsmede aan het 
concept de Gôolse Geheimen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Streetrace als 5e wordt genoemd 
als 'trekpleister' voor Goirle, na De Regte Heide, het Cultureel Centrum, De Hovel en Gorp en Roovert 
(en dus als meest bekende evenement)  door zowel inwoners van Goirle als 
geïnterviewden/geënquêteerden van buiten de gemeente. De Streetrace is dan ook geschikt om 
Goirle meer 'op de kaart' te zetten. Het evenement sluit ook uitstekend aan bij de thema's 
gezondheid, bewegen en sporten die we als gemeente belangrijk vinden. Het Nederlands 
Kampioenschap Streetrace wordt in de jaren 2018, 2019 en 2020 gehouden tijdens de Streetrace. Dit 
biedt kansen tot vergroting van de bekendheid van het evenement.  
 
1.2  De Streetrace trekt veel toeschouwers van binnen en buiten Goirle. 
De Streetrace is landelijk bekend: er komen zo'n 10.000-15.000 toeschouwers uit het hele land op af. 
Daarmee is de Streetrace een goed uithangbord voor de gemeente Goirle. Doordat de komende drie 
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jaar ook het Nederlands kampioenschap Streetrace in Goirle wordt gehouden tijdens de Streetrace, 
is de verwachting dat het bezoekersaantal zal groeien. 
 
1.3  We hebben goede ervaring met eerdere samenwerking in het kader van de Irene Wüst trofee. 
Afgelopen jaar is tijdens de Streetrace de Irene Wüst trofee uitgereikt. De samenwerking met de 
Stichting is daarbij goed bevallen. Dit geeft vertrouwen voor langjarige samenwerking. 
 
1.4  Samenwerking biedt ons prima kansen voor promotie/hospitality . 
De meeste gemeenten hebben één of meerdere gelegenheden waarbij de gemeente zich 
presenteert door middel van het uitnodigen van partners, relaties, omliggende gemeenten enz. De 
gemeente Goirle heeft dit nooit gedaan. De Streetrace biedt deze gelegenheid. We kunnen ons 
profileren als sportgemeente, de Streetrace is immers in de basis een mountainbike wedstrijd met 
daar omheen een diversiteit aan vertier. We kunnen deze gelegenheid gebruiken om diverse partijen 
kennis te laten maken met Goirle en met elkaar.  
  
1.5  De samenwerking biedt ons een podium voor agenderen van relevante thema's .  
Door samenwerking met de Stichting geven we  invulling aan het programma met thema's die de 
gemeente belangrijk vindt. Denk aan gezondheid, inclusie, jongeren/ouderen en bewegen. Voor 
komend jaar is met de Stichting afgesproken dat de basisscholen van de gemeente worden 
betrokken.  Vaak hebben dit soort evenementen een stimulerende werking. Zien sporten doet 
sporten. Vooral als er grote namen deelnemen aan de race kunnen mensen geïnspireerd worden om 
zelf ook actiever te worden of om aan sportbeoefening te gaan doen. Dit geldt zeker voor kinderen, 
daarnaast kunnen kinderen zelf ook deelnemen aan de kids race. 
 
2.1  Ondersteuning vanuit de gemeente is gebruikelijk bij dergelijke evenementen  
Andere gemeenten ondersteunen ook grote sport- en culturele evenementen, meestal vanuit de 
gedachte van citymarketing, promotie en naamsbekendheid. We hebben informatie ingewonnen bij 
een aantal gemeenten die vergelijkbare evenementen ondersteunen. De meeste gemeenten leveren 
een financiële bijdrage waarbij de hoogte van de bijdragen varieert van € 10.000,00 tot meer dan 
€ 50.000,00. Daarnaast levert een aantal gemeenten bijdragen in natura door bijvoorbeeld het 
faciliteren van voorzieningen zoals EHBO, dranghekken en aggregaten, maar ook het verzorgen van 
het opruimen/vegen, faciliteren van vergunningverlening en beschikbaar stellen van vergaderruimte 
behoort tot de mogelijkheden. Het grootste deel van de ondersteuning bestaat veelal uit een 
financiële bijdrage.  
 
2.2  Voor € 12.500,00 kan op korte termijn invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen 
Stichting en gemeente 
Als gemeente willen we graag voor 3 jaar samenwerking aangaan, deze termijn is gekoppeld aan het 
NK Streetrace dat ook 3 jaar in Goirle wordt gehouden. Voor 2018 geldt dat de voorbereiding in volle 
gang is. Op tweede pinksterdag (21 mei a.s.) wordt de Streetrace gehouden. Voor deze editie worden 
de basisscholen in Goirle benaderd voor de kidsrace.  
Daarnaast wordt het vip deck uitgebreid zodat de gemeente ook gasten kan ontvangen. Ook zullen 
weer toonaangevende namen (renners) naar Goirle gehaald worden. Door een bijdrage te leveren 
van € 12.500,00 is dit alles mogelijk. We zetten dan een eerste stap. Voor 2019 en 2020 kunnen we 
vervolgens gezamenlijk bekijken hoe we de Streetrace stap voor stap nog groter kunnen maken. We 
evalueren dan eerst de editie van 2018 en kunnen vervolgens een plan opstellen waarvan de 
eventuele financiële consequenties kunnen worden door vertaald in de begrotingen van 2019 en 
2020.  
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Vervolg 
Als eerste wordt een convenant gesloten met het bestuur van de Stichting Wielerevenementen 
Goirle. Daarnaast wordt met de Stichting bekeken hoe verdere praktische invulling kan worden 
gegeven aan de samenwerking in het kader van de Streetrace.  
 
Communicatie 
In het voortraject heeft overleg plaats gevonden met de Stichting Wielerevenementen Goirle. De 
gemeente kan de communicatie/promotieactiviteiten via haar eigen media en kanalen 
ondersteunen. Daarvoor worden nadere afspraken gemaakt met het team Communicatie van de 
gemeente. 
 
Bijlagen 
 


