
 

Gemeente Renkum 
Team Vergunning, Toezicht en Handhaving – Colette Hendriks 
Postbus 9100  
6860 HA  OOSTERBEEK 
  
Betreft: Addendum aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 
Bijlage:  
 
Wageningen, 01 april 2015 
 
Geachte mevrouw Hendriks, 
 
Met referte aan ons constructieve gesprek afgelopen maandag, stuur ik u hierbij het overzicht van de 
afgespoken punten op het gebied van de openbare orde: 
 
Heveadorp 
Gezien de door de bewoners ervaren overlast door toerfietstochten heeft u besloten om geen 
dergelijke tochten meer toe te staan over de Beeklaan van Heveadorp.  
Net als vorig jaar vermijdt onze route dan ook de dorpskern. 
 
Herkenbaarheid deelnemers 
Onze deelnemers zullen zijn voorzien van een stuurbord waarop een nummer is afgedrukt, waarmee 
zij herkenbaar zijn als deelnemer van de Jan Janssen Classic. Tevens zullen toezichthoudende 
instanties daarmee de mogelijkheid krijgen om in het geval van geconstateerde overtredingen, danwel 
meldingen van overlast navraag over de deelnemergegevens te doen. 
 
Andere evenementen 
Op 20 juni vindt in het zelfde gebied een toerrit van ca 40 klassieke auto’s plaats, met een 
pauzeplaats bij Kasteel Doorwerth. Inmiddels hebben we contact met de organisatie van die 
‘Bergharen Classic’ , om de mogelijke probleemgebieden te bespreken. We zullen de afspraken in ons 
veiligheidsdraaiboek opnemen en u daar ter zijne tijd een copy van toesturen. 
Vergelijkbare afspraken zullen we maken met de organisator van het Endurance paardenevenement 
aan de Telefoonweg. 
 
Gevaarlijke oversteken 
We zullen verkeerregelaars inzetten op de volgende locaties: 

• Kruising Utrechtseweg – Doorwerthse Heide (s’morgens) / Doorwerthse Straat (s’middags) 
(Heelsum) 

• Kruising Fonteinallee / Boersberg (Doorwerth) 
• Kruising Benedendorpseweg / Van Borsselenweg (Oosterbeek) 
• Kruising Stationsweg – Parallelweg/Nico Bovenweg (Oosterbeek) 

 
Tevens zullen we attentieborden voor het overig verkeer plaatsen op bovengenoemde locaties en ter 
hoogte van de kruising Seelbeekweg / Oude Oosterbeekseweg. 
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De verkeersregelaars zullen gecertificeerd zijn volgens de landelijk geldende eisen en onder het 
mandateringbesluit Verkeersregelaars met een groslijst aan dhr D. Klein en dhr. V. Bleeker worden 
opgegeven. 
 
Kruising Bredelaan – Utrechtseweg (Oosterbeek) 
Bij nader inzien hebben we besloten om de route niet over de Bredelaan, maar over de 
Valkenburglaan naar de rotonde in Oosterbeek te leiden. Daarmee ontvalt de noodzaak om op dit 
punt verkeersregelende maatregelen te treffen. 
 

 
 
 
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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