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Jan Jansen classic, Toerclub Wageningen 
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Geachte heer Fiselier, 
 
Op 30 december 2014 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het organiseren van de “Jan Janssen 
Classic” fietstoertocht op zaterdag 20 juni 2015. In deze brief wordt het besluit toegelicht. 

Besluit 

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening Wageningen (APV), en artikel 
35 van de Drank- en Horecawet, verleen ik u vergunning en ontheffing voor: 

 
- De organisatie van de Jan Janssen Classic op zaterdag 20 juni 2015 ter locatie van het  

Universitair Sportcomplex De Bongerd (start- en finishplaats) met plus minus 6000 

deelnemers start 09:00 uur einde 18:00 uur. 
- Het inrichten van een aantal terrassen, aanleggen van een start en finishstraat en 

fietsenstalling met gebruikmaking van dranghekken en het plaatsen van kraampjes ter 
locatie van het  Universitair Sportcomplex De Bongerd. 

- Plaatsen van diverse bordjes ter verwijzing naar de diverse parkeerplaatsen en het 
aanbrengen van routepijlen (15x35cm) en reclame-uitingen. 

- Het verstrekken van geringe etenswaren en alcoholvrije en arme-dranken. 

- Ontheffing voor het gebruik maken van een geluidsinstallatie  en het realiseren van een 

tijdelijke fietsenstalling (dranghekken op groenstrook) bij het terrein van De Toerclub 

Wageningen op het Nudepark gedurende het evenement.  
 

Opmerking RVV 1990: 
Voor het houden van een grensoverschrijdende wedstrijd dient u bij de provincie toestemming aan 
te vragen.  

Opmerkingen Beleid Ruimte: 

* Deelnemers aan de ronde volgen de normaal geldende verkeersregels. 
* Op de rotonde Mansholtlaan - Droevendaalsesteeg dient minimaal 1 

beroepsverkeerregelaar aanwezig te zijn om het verkeer te regelen en naar de 
parkeerterreinen te geleiden. 

*     Het team van verkeersregelaars voor het parkeren dient er op toe te zien dat auto’s 
worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerterreinen. 

* Conform de afspraak zal de organisatie gebruik kunnen maken van de parkeerterreinen van 

de campus. 
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*  Ervan uitgaande dat er geen gebruik wordt gemaakt van de parkeerterreinen aan de 
oostzijde van de Mansholtlaan, zijn er geen snelheidsvertragende maatregelen op de 
rotonde Mansholtlaan - Droevendaalsesteeg noodzakelijk. 

* Op het kruispunt Nijenoord Allee – Bornsesteeg dienen tussen 06.00 en 18.00 uur 3  
beroepsverkeerregelaars aanwezig te zijn. 

* Het instellen van een geslotenverklaring van het evenemententerrein rond de sporthal. 
Deze maatregel moet worden aangegeven door het plaatsen van een of meerdere 
schrikhekken met de borden C12 en C13 overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990;Deze 
maatregel zal worden gesteld op zaterdag 20 juni 2015  

*     Parkeren langs de rijbaan is niet toegestaan. 
*     Er wordt geen toestemming verleend om te mogen pakeren aan  de Bornsesteeg tussen 

Droevendaalsesteeg en Kielekampsteeg aan beide zijden van de weg. U dient hiervoor 

borden te plaatsen (E01). 
*      Bij onoverzichtelijke kruisingen, dient u bordjes neer te hangen dat er een wielerronde 

gaande is. 
 

Bereikbaarheid 

- Bij eventuele vragen/problemen dient u bereikbaar te zijn op 0317-484025. 

- Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met de politie 0900-8844. 

- Medewerking ivm veiligheid, Rode Kruis Wageningen/Renkum. Stichting Service Médical, 

Euro Motard Service Motorbegeleidingsteams en de motorvereniging de Kraats worden 

geleid door een centrale hulppost te bereiken onder 0317-484025 
 
Aan deze vergunning/ontheffing de volgende voorschriften verbonden. 

Algemeen 

- Alle door de politie of daartoe aangewezen ambtenaren van de gemeente te geven 

aanwijzingen en/of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd; 

- De doorgang ten behoeve van de hulpverleningsdiensten dient te allen tijde gewaarborgd 

te blijven. 

- Inzake de verkeersregelaars geldt het volgende: De wettelijke bevoegdheid van 

verkeersregelaars is gebaseerd op de artikelen 56 e.v. BABW 1990 en de artikelen 1 e.v. 

Regeling Verkeersregelaars 2009 waarbij, voor zover hier van belang, gesteld wordt Dat 

verkeersregelaars in het bezit dienen te zijn van een geldig aanstellingscertificaat en als 

zodanig herkenbaar moeten zijn. De verkeersregelaars dienen onder toezicht van de politie. 

- Evenementenregelaars zijn niet toegestaan  
 
Voorwaarden GHOR 

- 2 EHBO’ers per (>) 500 gelijktijdige bezoekers voor de duur van het evenement. 

- Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO’ers ingevuld worden door BHV’ers 
zonder neventaak gedurende het evenement. 

- Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd aanwezig. 

- De organisator dient in het kader van een vergunning voor een evenement te voldoen aan 
de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid. De actuele richtlijnen hiervoor zijn de vinden op de verzamelpagina van alle 
richtlijnen van het LCHV via http://www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid/ 

- In geval van vragen kunt u contact opnemen met het bureau GHOR via 088 – 355 62 87 of 
via ghor@vggm.nl 

 

 

 



 

ons kenmerk VG/APV-2015-00184/15.0300873 
blad 3/4 

Veiligheid 

-  U dient zich te houden aan de route, zoals deze is aangegeven in de door u overgelegde 
routebeschrijving. 

- Het parcours dient door deskundigen te worden uitgezet en beveiligd. 

- U dient zorg te dragen dat de nodige verkeersmaatregelen stipt worden toegepast. 

- Rond het parcours dienen, ter beoordeling van de politie, voldoende baancommissarissen 

aanwezig te zijn. 

- U dient zorg te dragen dat de deelnemers bekend zijn met de door u uitgezette route en de 

verkeerssituatie bij de diverse kruispunten. 

- Op het kruispunt Churchillweg/Nijenoord Allee zal tussen 6.00-12.00 uur de 

verkeersregelinstallatie op oranje (knipperen) gezet worden en zal het verkeer op dat 

kruispunt geregeld worden door een gecertificeerde beroepsverkeersregelaar. De 

B. Chardonnes/mevr. E Hermans zullen het verkeer ter plekke regelen. 

- Op het kruispunt Mansholtlaan/Nijenoord Allee zal tussen 12.00-16.00 uur de 

verkeersregelinstallatie op oranje (knipperen) gezet worden en zal het verkeer op dat 

kruispunt geregeld worden door een gecertificeerde beroepsverkeersregelaar. De 

B. Chardonnes/mevr. E Hermans zullen het verkeer ter plekke regelen. 

- De toestemming is slechts verleend voor de wegen in beheer bij de gemeente Wageningen 

volgens uitgezette route en de verkeerssituatie bij de diverse kruispunten. 

-   Indien er ten behoeve van het fietssportevenement wegen moeten worden afgesloten, 

dient u uiterlijk 7 dagen voor de dag waarop de wedstrijd wordt gehouden alle 

omwonenden van de afgesloten weggedeelte schriftelijk van de afsluiting in kennis te 

stellen. 

-   U dient zich te houden aan het regelelement van het (NTFU) en de nodige maatregelen te 

treffen. 

- De betrokken personen binnen het evenement zijn voor aansprakelijkheid verzekerd via de 

collectieve verzekering van de NTFU. 

Geluid 

- Geluidsniveau, veroorzaakt door korte wedstrijdmededelingen bij start/finishplaats en 

overige activiteiten, mag op de gevel van de dichtstbijzijnde woning of op een afstand van 

50 meter van het parcours gedurende het evenement  niet meer bedragen dan 50 dB(A). 

Art. 35 drank- en horecawet 

-   Op grond van artikel 35 Drank- en horecawet dient het verstrekken van alcoholhoudende 

drank tot 15% ter plaatse te geschieden door één of meerdere natuurlijke personen die 

aantoonbaar in het bezit zijn van een diploma/verklaring Sociale Hygiëne. 

-   Bij tappunten buiten is het gebruik van glas niet toegestaan. 

-   Het schenken van dranken in de openbare ruimte is uitsluitend toegestaan in bekers van 

duurzame kunststof. 

Overige 

- Terstond na de wedstrijd dient het parcours van afval en dergelijke te worden gereinigd; 

gebeurt dat niet, dan doet Stadsbeheer dat op kosten van de vergunninghouder. 

-   Het start- en finishdoek dient van deugdelijke constructie en kwaliteit te zijn en minimaal 4 

meter boven de rijbaan worden opgehangen. 

-   Het is niet toegestaan het finishdoek in of aan bomen te bevestigen. Voor bevestiging aan 

panden dient de toestemming van de eigenaar/gebruiker verkregen te worden. 
- De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de wegen langs de route niet met afval 
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worden verontreinigd als gevolg van de fietstoertocht; afval ontstaan als gevolg van de 
fietstoertocht dient tijdens of na afloop van de fietstoertocht te worden opgeruimd door of 
vanwege de vergunninghouder; in geval de vergunninghouder dit nalaat, doet de 
Stadsbeheer dit op kosten van de vergunninghouder. 

-  Indien voor de te houden activiteiten werkzaamheden dienen te worden verricht of 

      materialen worden geleverd voor het (bijvoorbeeld afsluiten wegen/plaatsing   

      verkeersborden, neerlaten palen enz.) door Stadsbeheer van de gemeente Wageningen,   

      dient u zelf tijdig contact op te nemen met ( tel. 0317-492926); de kosten, verbonden aan  

      deze werkzaamheden die worden verricht, kunnen bij u in rekening worden gebracht. 

- Voor het op oranje zetten van de verkeersregelinstallatie zal aan u een bedrag van € 400,-- 

in rekening worden gebracht. 

-   Het is niet toegestaan een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe 

een intekenlijst aan te bieden. 
 

Kosten 

Leges (vergunning APV)   €   23,85 

Leges (ontheffing DHW)   €   40,20 

 

Uitschakelen van de verkeersregelinstallatie      € 400,-- 

 

De leges is berekend volgens de Legesverordening 2015. Een aanslag met acceptgiro zal separaat 

aan u worden verzonden. Tegen deze aanslag is bezwaar en beroep mogelijk.  
 

Bezwaar 
Bent u het met het besluit niet eens? Dan wil ik u vragen om eerst telefonisch contact op te nemen 
met de behandelend ambtenaar. Deze kan dan samen met u het besluit doornemen en uw 
eventuele vragen en opmerkingen bespreken.  

 

Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de verzenddatum 
van het besluit een bezwaarschrift stuurt naar de burgemeester van de gemeente 
Wageningen. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kan worden 
genomen, omdat het te laat binnen is. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de 
bijlage bij dit besluit, "Bezwaarmogelijkheden tegen besluiten volgens de Algemene wet 
bestuursrecht".  
 

 
Hoogachtend, 
 
Namens burgemeester van Wageningen, 
Teammanager Publiekszaken, 
 
 

 

J.W.E. Verwoert 
 
De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 

 
 
 

 

 


