
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELEID VOOR HET REGULEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE CAUBERG T.B.V. 
WIELERACTIVITEITEN/EVENEMENTEN 

 
 
In het kader van de regulering van het gebruik van de Cauberg voor wieleractiviteiten/evenementen 
heeft het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 maart 2013 het 
onderstaande besloten. 
 

1.   Geen verklaring van geen bezwaar/vergunning meer te verlenen voor doorkomsten/ 

aankomsten van fietstoertochten/wedstrijden op de Cauberg op zaterdagavond vanaf 18.00 

uur en op zondagmiddag vanaf 16.00 uur met uitzondering van de Toertocht Amstel Gold 

race. 

2.   Toe te staan dat maximaal 3 wielerwedstrijden van regionaal/(inter)nationaal belang (zoals  

Amstel Gold Race) tijdsonafhankelijk mogen finishen op of nabij de Cauberg op zaterdag of 

zondag. 

3.   Toe te staan dat andersoortige evenementen (zoals Pop on Top, Cyclo Cross, Corvette 

Treffen) mogen worden gehouden op de Cauberg onder de voorwaarde dat de organisaties er 

voor moeten zorgdragen dat er parkeervoorzieningen in de nabije omgeving worden getroffen, 

om te waarborgen dat de parkeerplaatsen bij Holland Casino, Thermae 2000 en Landal 

Kasteeldomein Cauberg zoveel als mogelijk beschikbaar blijven voor klanten van genoemde 

bedrijven. 

4.   Bij internationale bijzondere evenementen zoals WK Wielrennen, doorkomst Tour de France of 

Vuelta e.d. de gemeente ruimschoots van te voren overleg voert met Thermae 2000, Holland 

Casino en Landal Kasteeldomein Cauberg. 

5.   In alle te verlenen verklaringen van geen bezwaar/vergunningen voor evenementen op de 

Cauberg wordt de voorwaarde opgenomen dat de organisatie van het evenement verplicht in 

overleg moet treden met de contactpersonen van Thermae 2000, Holland Casino en Landal 

Kasteeldomein Cauberg om de bereikbaarheid van de bedrijven te waarborgen. 

6.   In alle te verlenen verklaringen van geen bezwaar/vergunningen voor evenementen op de 

Cauberg wordt  de voorwaarde opgenomen dat hoogwaardige gekwalificeerde en 

gecertificeerde verkeersregelaars moeten worden ingezet die duidelijk geïnstrueerd zijn. 

7.   In zeer bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders 

gemotiveerd afwijken van het vorengenoemde beleid (hardheidsclausule). 
 
Het vorengenoemde beleid is op 27 maart 2013 gepubliceerd in Heuvelland Aktueel en treedt in 
werking op 1 april 2013. 
 


