
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 11-mrt-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 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

6000 Toerfietsevenement met start en 

finish in USC De Bongerd, met verzorgingspost in TCW-clubhuis, nudepark.

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:  _______________________________________________________________ 

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

binnen bestaande gebruiksvergunning USC De Bongerd en TCW-clubhuis



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

Betreft: aanvraag evenementen vergunning t.b.v. Jan Janssen Classic 20-jun-2015 
Bijlage: Routetekening 225 km 

Wageningen, 22 december 2014 

Geachte heer Van der Swaluw, 

Middels deze brief en bijgesloten aanvraagformulier  vragen wij ons vergunning te verlenen voor de 
organisatie van de "Jan Janssen Classic" op zaterdag 20 juni 2015 en verzoeken u daarbij de volgende 
aspecten te betrekken: 

NTFU -klassieker, 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. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt 
de tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is. 

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.  

Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden zes fietsafstanden aangeboden: 225, 150, 115 en 75 km op de weg en 90 en 55 km op de 
onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 225 km-route. De routes van 150, 115 
en 75 km zijn afkortingen van de langste afstand.  

De organisatie verwacht maximaal 5200 deelnemers bij de wegtochten en 800 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.  
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Route 
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare wegen aanbrengen van pijlen 
(15x35cm). De te gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte punt, 
waarop de letters TCW zijn aangebracht.  
 
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. 
 
USC De Bongerd 
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2. Het inrichten van een aantal terrassen, het aanleggen van een start- en finishstraat 
met gebruikmaking van dranghekken en reclame-uitingen, het plaatsen van een fietsenstalling m.b.v. 
dranghekken, het plaatsen van kraampjes, het ten gehore brengen van muziek en geluid etc. vindt 
allemaal plaats op de terreinen van het genoemde sportcomplex. De organisatie opereert binnen de 
gebruiksvergunning van het complex. 
De bereikbaarheid van de overige delen van het sportcomplex (o.a. tennisbanen, midgetgolf) en het 
zwembad blijft gegarandeerd, alsmede de bereikbaarheid van het gehele complex voor hulpdiensten. 
De gehele dag zal de ingang aan de Bornsesteeg van de toegangsweg naar het complex bemand zijn 
door leden van de organisatie.  
 
Het inrichten van een aantal parkeerterreinen voor de ontvangst van naar verwachting zo'n 2800 tot 
3000 auto's zal plaatsvinden binnen de aan de Bornsesteeg en Droevendaalsesteeg gelegen 
universitaire gebouwcomplexen. Van het beheer van deze complexen is hiervoor, onder voorwaarden, 
schriftelijke toestemming verkregen.  
 
Controlepost Nudepark 
Een rust- en stempelpost wordt ingericht bij het clubhuis van Toerclub Wageningen, Nudepark 81.  
Er zal mogelijk ook gebruik gemaakt worden van het verenigingsgebouw van de carnavalsvereniging 
‘De Pretkeujes’. Op het terrein van het clubhuis worden een urinoir en een chemisch toilet geplaatst. 
Vanuit het clubhuis zal muziek ten gehore worden gebracht tussen 9.00 uur en 13.00 uur. De post 
wordt opgeheven om 14.00 uur. 
 
Door de eigenaar van het tegenover gelegen bedrijfsverzamelgebouw is toestemming verleend om op 
het parkeerterrein van dit pand een fietsenparkeerplaats in te richten. Dat zal gebeuren met 
dranghekken. Het tussen deze panden gelegen wegvak zal voor alle verkeer worden afgesloten tussen 
8.00 en 14.00 uur. Bezoekers aan de gemeentewerf dienen dan middels bebording te worden 
omgeleid naar de ingang aan de Nudestraat, vergelijkbaar als in 2014. 
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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 opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in  de overeenkomst WERV-gemeenten. 

Parkeerverwijzingsborden (50x50 cm) zullen op strategische plaatsen in de gemeente worden 
aangebracht en direct na afloop verwijderd. Binnenkomend verkeer wordt via de Lawickse Allee en 
Diedenweg verwezen naar de rotonde Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg. 
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. 

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. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gaarne bereid op uw verzoek een en ander in detail 
toe te lichten. Graag zien we uw reactie 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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Routebeschrijving Plaatsnaam Gemeente 

Start USC De Bongerd (Wageningen) Wageningen WAGENINGEN 
LA vanuit sporthal (=Bornsesteeg) 
LA Bornsesteeg 
RA Nijenoord Allee (Alleen voor 200 en 225 Km) 
NB: De 75, 125 en 150 Km gaan hier oversteken en LA 
RD bij verkeerslicht met Dijkgraaf/Rooseveltweg 
RD bij VKL Agrobusinesspark 
LA na 2e VKL Agrobusinesspark 
RA Nieuwe Kanaal 
LAH Haarwal 
LA Zijdvang 

RA Weidijk Rhenen RHENEN 
VRW RA Grebbeweg 
RA bij VKL Kastanjelaan 
RD Kastanjelaan wordt Boslandweg 
LAH Cuneraweg, deze door Achterberg volgen Achterberg 
LAH bij bocht, weg gaat onder spoorweg door 
RAH weg langs N233 (Achter de Lijn) 
In bocht Rechts 2x LA, fietstunnel onder N233 volgen 
FP gaat over in weg: Geertesteeg 
RD Geertesteeg wordt Nieuwe Veenendaalseweg Rhenen 
RA Autoweg 
RA Defensieweg 
TKR RA Veenendaalseweg N416 
VKL LA, N233, Fietspad Links van N233 aanhouden Veenendaal? 
Na 150 meter LAH Cuneraweg 
RD bij Psn 22853, weg wordt later fietspad 

RA bij Ps. 22828 Ri Overberg (FP) Utrechtse 
Heuvelrug 

Bij Ps. 22829 en verder FP Ri Overberg blijven volgen Overberg 
Einde FP LA Dwarsweg 
LA bij TKR Bergweg 
RA aan begin Amerongen, Jan van Zutphenweg Amerongen 
LAH Boslaan wordt Prins Bernhardlaan 
LAH Prinses Christinalaan 
RA de N225 (Rijksstraatweg)  
VKP RD N225 
RD de N225 door Leersum volgen, 2 x VKP Leersum 
RA Hoogstraat wordt Wijkerweg 
TKR LA Maarnse Grindweg wordt Sandenburgerlaan wordt Maarsbergseweg 
TKR LA N225 Fietspad links van de weg 
KR RA N225 oversteken, Darthuizerweg 
TKR LA Broekhuizerlaan 
RAH Middelweg 
RAH Nieuwe Steeg 
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LA de Kikvors 
LA Boerenbuurt 
RAH Boerenbuurt 
RA op N225 richting Amerongen 
RD de N225 door Amerongen volgen, 2 x VKP Amerongen 
Einde van FP rechts van N225: de N225 oversteken en FP links van de weg volgen 
LA op VKP bij sportpark, Parkeerplaats van sportpark volgen 
RA op FP Veenseweg 
Bij Ps. 22827 RA Ri Elst Fietspad 

Fietspad wordt weg; Bosweg Elst RHENEN 
LA Vissersweg 
RD Paardenkop 
RD Franseweg 
VRW (N416 Veenendaalsestraatweg) RD Zwijnsbergen 
TKR LA N225 Oversteken 
VKP LA, N225 Oversteken en dan RA FP langs N225 volgen langs industrieterrein Rhenen 
Einde industrieterrein bij VKP RD fietspad links van N225 
In Rhenen, 100 m voor VKP, LAH Kuilweg 
TKR LA Paardenveld, wordt Nieuwe Veenendaalseweg 
RAH Verlengde Oude Veenendaalseweg 
KR RA Bergweg 
RA Achterbergsestraatweg 
LA Spoorbaanweg 
LA bij VKL Grebbeweg 
RD bij VKL Grebbeweg 
RA onder aan de Grebbeberg = Grebbedijk 

LAH bij 3sprong = Grebbedijk Wageningen WAGENINGEN 
TKR scherp LA = Nudepark 
Onder aan afdaling RA Nudepark 
RA Nudepark 

PAUZEPLAATS CLUBHUIS (Nudepark Wageningen) 

Vervolg: Vanuit clubhuis LA en nog 2 x LA, Nudepark 
RD Grebbedijk 
In bocht naar links RAH Grebbedijk (alleen voor fietsers) 
RA Veerweg 
LA Westbergweg 
Na klim RA Generaal Foulkesweg langs Arboretum 
VKP LA N225 
RA Bosrandweg 
RA Dorskampweg 
KR RA Geertjesweg 
Bocht naar Rechts volgen, dan LA Waterweg Renkum RENKUM 

Na klim LAH Schaapsdrift 
TKR LA Nieuwe Keijenbergseweg 
VRW RA FP Bennekomseweg 
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RD bij VKP (Bennekomseweg) Heelsum 
LA Utrechtseweg 
Na viaduct eerste weg RA = Doorwerthsestraat 
TKR Na 30 meter RA Koninginnelaan 
Tunnel onder N225 door 
RD Weg wordt FP (paaltjes) 
Na 500 m RA en meteen LA Fonteinallee 
Fonteinallee volgen onder A50 door, dan in bocht RAH 
LA Boersberg 
KR RD Schaapsdrift 
VRW RA Van der Molenallee Doorwerrth 
VKP RA Seelbeeckweg 
Na 300 m in bocht LAH, Oude Oosterbeekseweg Heveadorp 
TKR RA FP Benedendorpseweg 
LA Van Borsselenweg Oosterbeek 
RA bij VKP Utrechtseweg 
RA Van Lennepweg 
RA Hoofdlaan 
LA Kneppelhoutweg 
RA Pietersbergseweg 
RA van Eeghenweg 
LA Weverstraat en direct RA De Dam 
TKR LA Fangmanweg 
KR RA Van Toulon van der Koogweg 
TKR LA Benedendorpseweg 
In Bocht naar Links RAH Benedendorpseweg 
RD Onder spoorviaduct Klinkelbeekseweg 

In bocht LAH Arnhem ARNHEM 
VKP bij KEMA LA N225 Utrechtseweg 
Na viaduct eerste weg RA = Mariëndaal 
Na viaduct direct RA = Spoorlaan 
LA Heijenoordseweg 
RD bij VKL Jacob Marislaan 
RD bij VRW Van Heemstralaan, bocht naar Rechts volgen 
LA Zijpendaalseweg 
VRW RA (FP) Schelmseweg 
RD Schelmseweg bij Deelenseweg 
RD Schelmseweg bij De Wolflaan 
RD Schelmseweg bij Kluizeweg 
Routesplitsing bij VKP: 

  75 Km RD; deze volgt de Schelmseweg tot het VKP bij Rozendaal 
  Daar komt deze korte afstand weer op de hoofdroute (Zie rij 241) 
  125, 150, 200 en 225 Km: RA Cattepoelseweg, zie hieronder 

Einde afdaling RA en meteen weer RA = Cattepoelseweg 
Viaduct onder de Schelmseweg door, Cattepoelseweg 

 p/a Cerise 16, 6708 LG  Wageningen 
Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 



TKR RA Deelenseweg Schaarsbergen 

PAUZEPLAATS SCHAARSBERGEN (Cattepoelseweg) 

VRW RA N311 Koningsweg 
Na 1,3 km Routesplitsing bij Kruising 

 125 en 200 Km rechtdoor, Koningsweg volgen tot over de A50 
 Dan LA Ri. Terlet en Groenendaal. Daar komt deze afkorting weer op de hoofdroute (rij 196) 
 150 en 225 km LA Ri Deelen en Hoederloo, zie hieronder. 

Hoenderlooseweg wordt Delenseweg Deelen EDE 

In Hoenderloo weg oversteken, FP linkerkant van Apeldoornseweg Hoenderloo APELDOORN 
RD bij zijweg rechts en links (= toegang naar Nat Park De Hoge Veluwe) 
RD bij FP links 
Einde FP RA Weikamperweg 
RD Weikamperweg 
RA Brouwersweg 
LA Miggelenbergweg 
RD Miggelenbergweg bij Elisabethweg 
RAH bij Landal Bungalowpark Miggelenberg 
RD Miggelenbergweg wordt Berg en Dalweg 
TKR RA Arnhemseweg FP Beekbergen 
Fietspad gaat over in oude Arnhemseweg 
RD Oude Arnhemseweg bij Woeste Hoeveweg 
DWV viadukt over A50 Groenendaalseweg 
RA Oude Arnhemseweg 
1e weg LA Groenendaal Groenendaal 
RD bij ingaan bos over wildrooster 
RAH bij Psn 24502 
Verharde weg LA bij Psn 24503 Droefakkers 
RD bij het verlaten van het bos, Droefakkers 
Bij nadering Loenen RAH en LAH, Droefakkers Loenen 
VRW RA N786 Eerbeekseweg 

VKP RD ri. Eerbeek Dieren (FP) Harderwijkerweg 
RD bij VKL Harderwijkerweg Eerbeek BRUMMEN 
RD bij VKP Harderwijkerweg 

PAUZEPLAATS de Heideroos (Eerbeek) 

RA Professor Huetlaan Laag Soeren RHEDEN 
LA Jut van Breukelerwaardlaan 
RA Badhuislaan 
DWV (LA) Lange Juffer 
Bij Psn 24525 LA FP Plaggenweg wordt Weg langs de Heesch 
VRW RA Harderwijkerweg 
VKP RA Domeinlaan; In bocht DWV 
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KR RA Imboslaan 
LA Veldweg 
RA Kolonieweg, weg wordt FP 
Bij Psn 23929 FP RA, Lange Juffer 
LA bij Psn 20879, Burg. Bloemersweg 
Weg wordt FP, einde FP LA (Psn 22800), ook weer FP 
LAH bij Psn 21172 
LA bij KR Beekhuizenseweg (Psn 24531) 
RD bij KR met FP, weg wordt Diepesteeg 
RA Dalweg De Steeg 
RD Parkweg 
RA voor spoorlijn, Bentincklaan 
RAH bij VRW (FP) 
1e weg RA Rozenbos 
LA bij KR Beekhuizenseweg 
LA bij driesprong Schietbergseweg Posbank 
LA bij TKR, blijft Schietbergseweg 
RA bij VKP (FP langs Arnhemsestraatweg) 
RA bij VKL Snippendaalseweg 
RD bij KR met FP 
LA bij TKR Beekhuizenseweg, veel bochten 

Bij parkeerplaats RA Bovenallee ROZENDAAL 
RD bij KR met Kluizenaarsweg, weg wordt weer Beekhuizenseweg 
RD na afdaling, Kerklaan Rozendaal 
RD bij VKP Kerklaan 
DWV Kraijesteijnweg 
TKR RA De Del 

DWV (LA) Berg en Heideweg RHEDEN 
RA bij VRW (FP) Arnhemse Straatweg 

Viaduct onder A12 door Arnhem ARNHEM 
RA Bronbeeklaan 
LA P.C. Hooftstraat 
RA Vondellaan 
LA Kloosterstraat, bocht RA volgen 
VRW RD Dr. Schaepmanlaan 
LA Zaslaan 
LA Monnikensteeg 
RA Roosendaalseweg 
RA Bosweg 
RD bij KR Wagnerlaan 
Na viaduct RD Wagenerlaan 
RA Cattepoelseweg 
1ste weg LA Mahlerstraat 
LAH Beethovenlaan 
RD, KR met Kluizeweg oversteken, dan meteen LAH sportpark op 
LA en via sportpark naar pauzeplaats RETO 
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PAUZEPLAATS WV RETO (Arnhem) 

Na verlaten pauzeplaats bij RETO RAH naar Daam Fockemalaan 
RA Kluizeweg en meteen FP RAH 
RA Apeldoornseweg 
RA Sonsbeekweg 
RA Zijpendaalseweg 
1ste weg LA Bourisiusstraat 
RAH Sweerts de Landasstraat, wordt Van Lawick van Pabststraat 
TKR LA Izaak Everslaan 
1ste weg RA Bakenbergseweg 
RD bij VKL bij KR met Schelmseweg, blijft Bakenbergseweg, na afdaling in bocht DWV 
VRW N224 Amsterdamseweg oversteken en dan LA op FP 
RA Schelmseweg 
Direct na viaduct over spoorlijn FP RA = Driegemeentenpad Oosterbeek RENKUM 
Einde FP RD Parallelweg 
Bij VRW RD Nico Bovenweg 
RD bij Valkenburglaan, Nico Bovenweg wordt Bilderberglaan 
LA Bredelaan (= 1e FP Links) 
RD bij VRW, oversteek Utrechtseweg 

PAUZEPLAATS JAN PIETER HEIJE CENTRUM (Oosterbeek) 

Verlaten pauzeplaats: Doorfietsen en LAH 
RA op de N225 tussen paaltjes door 
VKP RA van Borselenweg 
RD op KR met Benedendorpseweg, Veerweg, Bocht naar Rechts volgen 
LA Fonteinallee 
RA Italiaanseweg 
LA WA Scholtelaan Doorwerth 
RD bij KR met Houtsniplaan 
RD bij KR met Schaapsdrift, wordt Roggekamp 
DWV onder viaduct 
LA bij TKR Doorwerthsestraat 
RA Doorwerthsestraat 
LA Utrechtseweg 
Onder viaduct door RA Bennekomseweg, bocht naar Links volgen Heelsum 
VKP RD Bennekomseweg Renkum 
RD Bennekomseweg wordt Keijenbergseweg WAGENINGEN 

DWV in Bennekom, Keijenbergseweg wordt Heelsumseweg Bennekom EDE 
In Bennekom VKP LA Bovenweg 

DWV Bovenweg wordt Grintweg Wageningen WAGENINGEN 
FP Volgen achter Restaurant langs 
VKL RD Nijenoordallee 
VKL RA Bornsesteeg 
RA naar Sportcentrum 

FINISH DE BONGERD 

 p/a Cerise 16, 6708 LG  Wageningen 
Internet: www.tcw79.nl. Clubhuis: Nudepark 81 



Verklaring afkortingen 

LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
VKL = verkeerslichten 
VKP = verkeersplein, rotonde 
FP = fietspad 
Psn = paddestoelnummer 
LAH = links aanhouden 
RAH = rechts aanhouden 
DWV = doorgaande weg volgen 
VRW = voorrangsweg 
TKR = T-kruising = Einde Weg met Keuze LA of RA 
KR = Kruising 
Ri. = Richting 

Indeling per gemeente op basis van www.gemeentenatlas.nl 
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Naam aanvrager: Frank Fiselier (wijzig)

Bedrijfsnaam: Toerclub Wageningen (wijzig) Functie: Coordinator Veiligheid (wijzig)

Adres: Julianastraat 76 (wijzig)

Woonplaats: Wageningen (wijzig) Postcode: 6707 DH (wijzig)

Telefoonnummer: 0317423043 (wijzig)

Mobiel nummer: 0614529445 (wijzig)

Uw emailadres: tcw@fishmill.nl (wijzig)

Calamiteiten

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

Naam: Coordinatiepost USC De Bongerd (20-06-2015) (wijzig)

Telefoonnummer: 0317484025 (wijzig)

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 8 weken voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. Wij
adviseren wij 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 uw vergunning niet in
behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren).

Aanvraag: (meerdere opties mogelijk): Ontheffing geluid, Wedstrijden op of aan de weg (wijzig)

Omschrijving optreden: Omroep installatie (wijzig)

Nadere omschrijving: Muziek rondom USC De Bongerd en clubhuis Nudepark 81 (wijzig)

Datum optreden: 20-06-2015 (wijzig) Tijdstip optreden: 09:00 (wijzig)

Locatie optreden: (wijzig)

Aantal personen: (wijzig)

Let op geluidsoverlast

Let op: Voor geluid op zondag dient er rekening gehouden te worden met art. 3 van de Zondagswet; tot 13:00
uur mogen geen geruchtmakende activiteiten plaatsvinden hoorbaar op 200 meter afstand van de plaats van
verwekking. Na 13:00 uur dient er een ontheffing te worden afgegeven door de burgemeester.

Omschrijving activiteit: Jan Janssen Classic 2015: toerfietstocht (GEEN wedstrijd) Meer informatie op www.tcw79.nl/vergunningen (wijzig)

Datum activiteit: 20-06-2015 (wijzig) Van: 06:00 (wijzig) Tot: 18:00 (wijzig)

Locatie activiteit: USC De Bongerd (wijzig) : Buiten, Binnen (wijzig)

Aantal verwachte personen: 6000 (wijzig) Leeftijdscategorie: (wijzig)

Doel activiteit: gezellige, sportieve fietstocht van 75 tm 225 km (wegtochten) of 50-90 km (mtbtocht) (wijzig)

Bij deze aanvraag dient een indelingstekening aangeleverd te worden (bijlage maximaal 4 MB/4000 KB):
JJC 2015 Aanvraag Wageningen.pdf - JJC 2015 Aanvraag Wageningen.pdf
JJC 2015 Routeboek.pdf - JJC 2015 Routeboek.pdf (wijzig)

Wedstrijd

Betreft het een risicogroep zoals ouderen, zwangeren, kinderen, gehandicapten, chronisch zieken?: Nee (wijzig)

Heeft de organisator hulpverlening ter plaatse?: Rode Kruis, Service Medical (wijzig)

Worden er risicovolle nevenactiviteiten georganiseerd, zoals kinderopvang, plaatsen van attractie-/speeltoestellen, plaatsen van zandbakken e.d.?: Nee (wijzig)

Afmeting: (wijzig)

Zijn er dieren betrokken bij de activiteit?: Nee (wijzig)

Aanvraagformulier APV vergunningen
U heeft de volgende gegevens ingevuld. Controleer uw gegevens en klik op de 'wijzig'-link om desbetreffende veld aan te passen. Klik vervolgens op verzenden.

U krijgt een automatische ontvangstbevestiging wanneer u deze aanvraag indient, u kunt deze pagina ook uitprinten.

Overzicht

Aanvraagformulier APV vergunningen - Gemeente Wageningen https://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Online_formulieren/Vergunni...
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Dienen er wegen afgezet te worden?: Nee (wijzig)
Zo ja, dan een verkeersplan indienen, samen met bewegwijzeringsplan
Verkeersplan (bijlage maximaal 4 MB/4000 KB): (wijzig) Bewegwijzeringsplan (bijlage maximaal 4 MB/4000 KB): (wijzig)Is er nabij de locatie voldoende parkeergelegenheid?: Ja (wijzig)

Zo nee, aangeven welke oplossingen u hiervoor heeft en bij de aanvraag een tekening indienen waarop u dit
aangeeft, denk hierbij ook aan de bewegwijzering.

Beschrijving oplossing: (wijzig)

Bijbehorende tekening (bijlage maximaal 4 MB/4000 KB): (wijzig)

Wordt er gebruik gemaakt van openbare (gemeente)grond?: Nee (wijzig)

Wordt ten tijde van de activiteit het volgende verkocht of aangeboden:
Drank en horeca en geringe etenswaren

Geringe etenswaren en alcoholvrije dranken: Ja (wijzig)

Geringe etenswaren en alcoholarme dranken (art. 35 ontheffing Drank- en horecawet): Ja (wijzig)

Uitsluitend alcoholvrije en -arme dranken (art. 35 ontheffing Drank- en horecawet): (wijzig)

Worden er nog andere zaken verkocht/aangeboden: Nee (wijzig)

Onder wiens onmiddelijke leiding wordt de drank verstrekt? (Naam invullen): Onder vergunning USC De Bongerd (wijzig)

Gedurende welke tijd worden de hiervoor bedoelde zaken verkocht

Datum: 20-06-2015 (wijzig) Van: 06:00 (wijzig) Tot: 18:00 (wijzig)

Standplaatsen

Worden er ten tijde van het evenement kramen geplaatst: Nee (wijzig)

Locatie standplaats: (wijzig)

Het aantal m²: (wijzig)

Van: 00:00 (wijzig) Tot: 00:00 (wijzig)

Productomschrijving: (wijzig)

Verdere bijzonderheden: (wijzig)

Bij deze aanvraag dienen de volgende bescheiden aangeleverd te worden:
- een situatietekening waarop de standplaats op schaal staat ingetekend
- gedetailleerde omschrijving (kleurstelling, materialen, maatvoering) van het verkoopmiddel, waarmee de
standplaats wordt ingenomen met daarbij een foto.
- Kopie en nummer van legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs)
- Bewijs van inschrijving KvK voor erkend straathandelaar (certificaat ambulante handel)

Upload hier een situatietekening met de standplaats op schaal ingetekend, een omschrijving van het verkoopmiddel met standplaats en foto, een legitimatiebewijs en
een bewijs van inschrijving KvK voor erkend straathandelaar(certificaat ambulante handel) door op bladeren te klikken en het bestand te kiezen. Vergeet niet een
beschrijving op te geven voor u op "Uploaden" klikt (bijlage maximaal 4 MB/4000 KB): (wijzig)

Verstuur formulierVorige pagina
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