
Gemeente Wageningen 
Algemene Zaken - M. Van der Swaluw 
Markt 22 
6701 CZ  Wageningen 

Betreft:  Aanvraag Evenementenvergunning t.b.v. Hel van Ede-Wageningen 20-jun-2015 
Bijlage: Schermafdruk Routedeel Gemeente Wageningen 

Wageningen, 19 april 2015 

Geachte heer van der Swaluw, 

Zoals afgelopen december reeds besproken, willen wij hierbij graag uw vergunning vragen om op 20 juni 
2015 een MTB-tocht te organiseren, als onderdeel van de Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen: 

NTFU  mountainbiketocht, geen wedstrijd 
De fietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook geen 
tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd.  

Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en het 
respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. Daarenboven heeft de organisatie ook een 
aanvullend reglement opgesteld en gepubliceerd op de website www.janjanssenclassic.nl, pagina 
inschrijven/reglement. Bij voorinschrijving wordt de deelnemer verplicht akkoord te gaan met dit reglement. 

Daarnaast onderschrijven wij de standpunten van de stichting ‘IK FIETS VRIENDELIJK’ en doen we in onze 
communicatie een beroep op onze deelnemers rekening te houden met medeweggebruikers, respect te 
hebben voor het milieu en zich aan de verkeerregels te houden.  
Deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.  

De deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Voor dit evenement zijn geen 
verkeersregelende maatregelen nodig. Voor wat betreft de niet binnen de gemeente Wageningen liggende 
routedelen worden bij de betreffende provincies, gemeenten en grondeigenaren schriftelijk vergunning 
aangevraagd.  

De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
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MTB-route 
De routes van de twee mountainbikeroutes zijn met hulp van zustervereniging WV Ede uitgetekend en in 
samenspraak met alle betreffende terreinbeheerders vastgesteld. De route wordt in het veld uitgezet d.m.v. 
routepijlen en etiketpaaltjes, voorzien van het MTB-logo, TCW-logo en het logo van sponsor Wageningen 
Universiteit. Bij het uitzetten van de route en controleren van het verloop van het evenement worden geen 
gemotoriseerde voertuigen gebruikt. 

Tijdens het ophalen van de paaltjes/pijlen zal een inspectie worden uitgevoerd op de gevolgde route en daar 
waar onverhoopt door de deelnemers afval is achtergelaten, zal dit worden opgeruimd. 

Start en Finish 
De tochten vinden plaats vanaf het Universitair Sportcentrum De Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen en 
keren daar ook weer naar terug. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 

Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden twee MTB-afstanden aangeboden: 90 en 55 km, grotendeels over de onverharde weg. 
Bijgevoegd is een schermafdruk van het deel, dat binnen de gemeente Wageningen loopt. 

De organisatie verwacht maximaal 800 deelnemers bij de M.T.B.-tochten. Om die te kunnen handhaven is net 
als in 2014 verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij sterk achterblijvende voorinschrijving zal er op 
de dag zelf nog kunnen worden ingeschreven. Dit alles wordt gecommuniceerd via onze website 
www.janjanssenclassic.nl en via digitale nieuwsbrieven.  

Verzorgingsposten 
Er worden op de routes de volgende posten ingericht, waar de deelnemers fruit, koeken en sportdrank krijgen 
uitgereikt: 

MTB Post Ginkelse Hei Vh Gemeentewerf EDE Heidebloemallee, 6718 Ede 
MTB Post Uijlenbos Restaurant Uijlenbos Engweg 61, 6741 KC Lunteren 
 Op alle posten zijn toiletvoorzieningen en zijn er EHBO-ers aanwezig. 

Verkeersregeling 
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en 
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars, die binnen de gemeente 
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in  de overeenkomst WERV-gemeenten. 

Voor het deel binnen de gemeente Wageningen is op de Keijenbergseweg een oversteek met 
verkeersregelaars gepositioneerd. 

Met de inrichting van de locatie en het ophangen van de parkeerverwijzings- en fietsrouteborden wordt 
begonnen op vrijdagmiddag 19 juni, vanaf 14.00 uur en gestreefd wordt alle door ons aangebrachte 
materialen en obstakels te hebben verwijderd voor zaterdagavond 22.00 uur. 
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Veiligheid 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken verlenen de volgende instanties hun medewerking: Rode 
Kruis, afdeling Wageningen/Renkum, Stichting Service Médical, Euro Motard Service en het Motor 
Begeleidingsteam. Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid 
door een centrale meldpost.  
Op 20 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 0317484025. Dit calamiteitennummer wordt ook aan alle 
deelnemers bekend gemaakt.  

Alle aspecten van de organisatie worden samengevat in een alles omvattend veiligheidshandboek, dat  enkele 
dagen voorafgaande aan de uitvoering zijn definitieve beslag krijgt. Elke vrijwilliger, die binnen de organisatie 
wordt ingezet staat daarin met naam en functie vermeld en valt daarmee onder de eerder genoemde NTFU-
polisvoorwaarden. 

Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Graag zien we de vergunning tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 

Frank Fiselier 
JJC Coordinator Veiligheid 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
06 – 145 29 445 
tcw@fishmill.nl 
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Aanvraagformulier APV vergunning 

Naam aanvrager: ________________________BSN nr._____________________________ 

Bedrijfsnaam ___________________________________________________________ 

Adres: 

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________________ 

Mail adres:  @ 

Telefoon  ___________________________06-_____________________________ 

! Naam en telefoonnummer in geval van calamiteiten tijdens evenementen e.d.: 

Naam_____________________________________________06-_____________________________

Bij een vergunningaanvraag wordt een vergunning verleend op basis van de Algemene 

plaatselijke verordening Wageningen (Apv). Aan een vergunning zijn leges verbonden en 
precario. Een vergunningaanvraag dient minimaal 6 weken voorafgaand aan het evenement 

te worden ingediend. Wij adviseren u echter om de aanvraag drie maanden van tevoren 

in te dienen. Bent u te laat met het indienen van een aanvraagformulier of is uw aanvraag 
niet volledig, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet in behandeling nemen (niet 

ontvankelijk verklaren). 

Bij deze aanvraag dient een situatietekening te worden bijgevoegd. Een ontheffing wordt afgegeven 
door de burgemeester. 

Belangrijk:Vergeet niet om de vereiste stukken bij te voegen en een handtekening te zetten. 

Plaats______________________________________datum__________________________ 

Handtekening aanvrager_________________________________________ 

(De ondertekenaar verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld). 

Frank Fiselier 104116079

Toerclub Wageningen

p/a Julianastraat 76

6707 DH  WAGENINGEN

TCW@FISHMILL.NL

145 29 445

Coordinatiepost USC De Bongerd XX 0317 - 48 40 25

Wageningen 19-apr-2015



Evenement 

 Omschrijving : + openbaar feest   +  markt/beurs  +  muziek/podium + wedstrijd op de weg 

 +  braderie   +  overig nl.___________________________________________________________

 Datum activiteit_______________________________tijdstip van_______uur  tot _________uur

 Locatie__________________________________________________________________________ 

 Wordt er gebruik gemaakt van openbare (gemeente) grond? 

+ nee  + ja hoeveel m2____________

Wordt de openbare weg of fietspad afgesloten? 

+ nee  + ja  (indien ja tekening bijvoegen en een bebordingsplan) 

Indien het hier een wedstrijd/toertocht op de openbare weg betreft of wegen tijdelijk afgesloten 

moeten worden, dient u aan te geven met hoeveel verkeersregelaars of evenementenregelaars u dit 

gaat oplossen.  

Maakt u gebruik van een geluidinstallatie? 

+ nee  + ja 

Aantal bezoekers__________personen.  Omschrijving activiteit______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Betreft het een risicogroep, ouderen, kinderen, gehandicapten? 

+ nee  +  ja* (zo ja welke)__________________________________________________________ 

Is er hulpverlening aanwezig? 

+ nee  +  ja* (zo ja welke)__________________________________________________________ 

Worden er nevenactiviteiten georganiseerd, kinderopvang, attractie/speeltoestellen/vuurwerk e.d.? 

+ nee  +  ja* (zo ja welke)__________________________________________________________ 

Zijn er dieren betrokken bij de activiteit? 

 + nee  +  ja* (zo ja welke)_________________________________________________________ 

Is er voldoende parkeergelegenheid bij de locatie? 

X MTB-toerfietsevenement (géén wedstrijd)

20-juni-2015 6:00 20:00

USC De Bongerd en clubhuis TCW, Nudepark 81

X

X Nudepark thv clubhuis

Zie begeleidend schrijven

X

800 MTB-toerfietsevenement met start en 

finish in USC De Bongerd, met verzorgingsposten op ginkelse Hei en Lunterse bos.

X

X Zie begeleidend schrijven

X

X



+ nee*  + ja (indien nee, aangeven hoe u dit op gaat lossen (verwijzing naar parkeerlocaties of 

evenementenregelaars). 

_______________________________________________________________________________ 

Drank en horeca en geringe etenswaren 

Worden er tijdens het evenement het volgende aangeboden of verkocht? 

Geringe etenswaren en alcoholvrije dranken +  nee +  ja 

Geringe etenswaren en zwakalcoholische dranken +  nee +  ja* 

(art.35 ontheffing Drank en Horecawet) 

Uitsluitend alcoholvrije en zwakalcoholische dranken* +  nee +  ja* 

(art.35 ontheffing Drank en Horecawet) 

* Indien u zwakalcoholische dranken schenkt heeft u daar een ontheffing voor nodig. Wij sturen u

automatisch een aanvraagformulier toe voor de ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet. Voor sterk 

alcoholische drank wordt géén ontheffing verleend. 

Worden er nog andere zaken verkocht +  nee +  ja*  (zo ja welke) 

_____________________________________________________________________________ 

Onder wiens onmiddellijke leiding wordt de drank verstrekt? 

Naam:_________________________________________________________________________

 Standplaatsen bouwsels 

Worden er bij het evenement bouwsels, podia, kramen,tenten, geluid etc. geplaatst? 

+  nee  +  ja het volgende:

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indien meer dan 50 bezoekers tegelijk (kunnen) worden toegelaten in een tent, dient u in het bezit 

te zijn van een geldige gebruiksvergunning; betreffende vergunning dient u aan te vragen bij 

www.omgevingsloket.nl . 

Locatie bouwsels:  __________________________________________________binnen bestaande gebruiksvergunning USC De Bongerd. 

Bij deze aanvraag dient een situatietekening te worden bijgevoegd 

Aantal m2 dat u gaat gebruiken:_____________________________________________________ 

Gedurende welke tijdstippen: _______________________________________________________ 

Verdere bijzonderheden:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Indien van toepassing bijvoegen bewijs van KvK, certificaat ambulante handel en kopie 

geldig identiteitsbewijs. 

Tevens toevoegen verklaring eigenaar van de grond indien het hier geen gemeentegrond 

betreft. 

X

X
X

X

X

binnen vergunning van USC De Bongerd

X
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