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Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk  

 3396  
 

 

Op 8 januari 2015 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor de MTB-toertocht Hel van Ede-

Wageningen. Deze toertocht maakt onderdeel uit van de Jan Janssen Classic. Een deel van de route 

gaat over Renkums grondgebied en voor dit deel van het evenement vraagt u de vergunning aan. 

Een overzicht van de route is als bijlage toegevoegd. 

 

Hel van Ede-Wageningen vindt plaats op 20 juni 2015. U verwacht 800 deelnemers. Voor de Jan 

Janssen Classic heeft u afzonderlijk een vergunning aangevraagd.  

 

Evenementenvergunning  

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Renkum en met 

inachtneming van het gestelde in het Evenementenbeleid verleen ik overeenkomstig uw verzoek en 

gedane opgaaf een vergunning voor het organiseren van het evenement zoals hierboven is 

omschreven.   

 

Het betreft een vergunning onder voorschriften zoals deze zijn vastgesteld in het 

Evenementenbeleid. Aan deze vergunning ligt de aanvraag en gedane opgaaf ten grondslag. Het 

Evenementenbeleid kunt u vinden op onze website: www.renkum.nl.  

 

Deze voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en 

regelgeving onverlet.  

 

Ik kan te allen tijde op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog besluiten deze vergunning 

in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.  
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Tevens ben ik bevoegd, indien de openbare orde en veiligheid en /of de bescherming van het 

woon- en leefklimaat dit nodig acht, die bevelen te geven die in het belang zijn van de openbare 

orde.  

 

Ik wijs u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning 

aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht.  

 

Maatwerkvoorschriften  

Reddingsvoertuigen 

De hulpverleningsdiensten dienen te allen tijde vrije doorgang te hebben op het terrein. Een 

doorgang met een breedte van 3,50 meter en een vrije hoogte van 4,20 meter dient voor de 

reddingsvoertuigen te worden vrijgehouden. Voorzieningen voor brandweer (bluswater) mogen niet 

belemmerd worden.  

 

Contactpersoon  

Namens de organisatie is de heer Fiselier contactpersoon en tijdens het evenement bereikbaar via 

06 – 145 29 445. De Coördinatiepost USC De Bongerd is bereikbaar via 0317-484025. 

 

EHBO 

Er dienen EHBO’ers - of BHV’ers zonder neventaken voor de duur van het evenement - aanwezig te 

zijn. Deze EHBO’ers - of BHV’ers - dienen duidelijk herkenbaar te zijn.  

 

Deelnemersnummer 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers dienen opvraagbaar te zijn door de 

hulpverleningsdiensten. 

 

Toestemming 

De gemeente Renkum geeft toestemming zover het grond in eigendom van de gemeente Renkum 

betreft. Voor terreinen die niet in eigendom zijn van de gemeente Renkum dient u vooraf 

schriftelijk toestemming van de eigenaar te krijgen. 

 

Leges 

Ingevolge de legesverordening van de gemeente Renkum verzoeken wij u het legesbedrag ad  

€ 18,90 binnen 14 dagen na verzending van deze brief over te maken op NL58 BNGH 

028.50.70.088 ten name van Gemeente Renkum “BUZA” , Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG 

Oosterbeek.  

 

Bezwaarclausule 

Indien u het niet met deze beslissing eens bent, dan kunt u binnen zes weken na de datum waarop 

dit besluit aan u is bekend gemaakt schriftelijk bij de Burgemeester van Renkum, Postbus 9100, 

6860 HA te Oosterbeek bezwaar maken.  

 

Uw bezwaarschrift moet door u  worden ondertekend en dient ten minste te bevatten (art. 6:5 van 

de Algemene wet bestuursrecht): 

a. uw naam en adres; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht; 
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d. de gronden van uw bezwaar. 

  

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien u van 

mening bent dat uitvoering van het besluit onevenredige nadeel voor u zou meebrengen, dan kunt 

u schriftelijk en gemotiveerd een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, 

Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. 

 

Tevens kunnen derden belanghebbenden tegen deze beslissing binnen zes weken na de datum 

waarop dit besluit aan u is bekend gemaakt schriftelijk bezwaar indienen. 

 

Tot Slot 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met mevrouw Colette Hendriks van 

het team Bestuursondersteuning & Advies, via de telefoon: 026 3 348 111 of via de email: 

colette.hendriks@renkum.nl.   

 

Ik wens u veel succes toe met de organisatie van het evenement.    

  

Met vriendelijke groet,  

 

DE BURGEMEESTER VAN RENKUM, 

namens hem, 

 

 

 

L.E.A. (Bert) Verwoert 

Hoofd Servicepunt 

 

 

 

 

 

 

  

bverwoert
Bert Verwoert handtekening
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Bijlage I: Route 

 


