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Betreft Bijl. Ede,
Vergunning evenement Diverse 3 november 2015

Geachte heer Fiselier,

Op 13 oktober 2015 hebben wij uw aanvraag van uw collega, de heer Roelofs, ontvangen voor een 
vergunning voor het organiseren van het evenement Wageningse Wintertocht 1. Dit evenement is op 7 
november 2015 van 09:00 uur tot 15:00 uur. De activiteit wordt gehouden nabij Panoramaweg 23, 6721 MK 
Bennekom, Nederland, zoals uw collega dat op tekening heeft aangegeven. Het evenement wordt 
opgebouwd op de vrijdagmiddag ervoor. Waarbij een deel van de route met bordjes wordt gemarkeerd, de 
rest wordt zaterdagochtend om 08:00 geplaatst.. De afbouw vindt plaats op zaterdag 7 november vanaf 
12:00 uur tot 16:00 uur.

De volgende onderdelen maken deel uit van deze vergunning:
- Indelingstekening(en)
- Calamiteitenplan
- Lijst vrijwilligers
- Verkeersregelaars en hulpverleners

Besluit
- Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, verleent de 

burgemeester u de benodigde vergunning voor hetgeen hierboven omschreven.

Eventuele overige vereisten, benodigde vergunningen en ontheffingen
- Wij adviseren u om 5 werkdagen voorafgaand aan uw evenement de route te controleren op 

eventuele wegwerkzaamheden via www.bereikbaargelderland.nl
- De verleende vergunning/ontheffing ontslaat u niet van uw plicht om voldoende zorg in acht te 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving 
(artikel 2 Flora- en faunawet).

- Handelen of nalaten dat nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, moet achterwege 
worden gelaten. Is dit niet mogelijk, dan moeten alle maatregelen worden genomen die 
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om de gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen 
niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (artikel 2
Flora- en faunawet).

- Voor eventuele wijzigingen in het parcours moet van tevoren contact worden opgenomen met de 
terreinbeheerders.

- Er is gelijktijdig met dit evenement een ander evenement, namelijk Bennekomse Bosloop. De 
organisaties dienen wel op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten en mogen elkaar niet kruisen

Algemeen geldende voorschriften
De volgende algemeen geldende voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Specifieke 
voorschriften voor uw evenement zijn na te lezen in de bijlagen. 
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- U bent zelf aanwezig tijdens het evenement.
- Neemt u deze vergunning mee naar het evenement zodat u deze wanneer nodig kunt laten zien.
- Uw vergunning is persoonsgebonden. U mag de vergunning niet aan een ander geven.
- Tijdens het evenement moet u aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente 

uitvoeren. 
- Als u niet voldoet aan de voorschriften trekken wij uw vergunning in.

Evenemententerrein
- Vraagt u zelf toestemming aan de eigenaren of beheerders van het evenemententerrein.
- Zorgt u voor voldoende afsluitbare afvalbakken op het evenemententerrein.
- Maak de gebruikte terreinen en/of wegen na afloop van het evenement schoon. Doet u dit niet, dan

maakt de gemeente het terrein schoon. Deze kosten komen voor uw rekening.
- U mag geen spandoeken en kabels bevestigen aan bomen of lichtmasten.

Hulpdiensten
Zorgt u ervoor dat tijdens het evenement wegen en panden bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. 
Plaatst u obstakels op de weg, zoals bijvoorbeeld hekken? Hou dan een strook met een breedte van 
tenminste 4,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrij. Zo kunnen de hulpdiensten langs de obstakels.
Let erop dat u de brandkranen vrij houdt.

Telefonische bereikbaarheid organisatie
De contactpersoon van de organisatie moet vanaf één uur voor tot één uur na de verschillende activiteiten 
telefonisch bereikbaar zijn op 06-14529445 , contactpersoon Frank Fiselier

Bijlagen met specifieke voorwaarden voor dit evenement
- Voorwaarden aan verkeer en veiligheid
- Ecologische voorwaarden
- Voorwaarden aan de plaatsing van objecten
- Voorwaarden Drank en Horeca

Informeren buurtbewoners
Wij verzoeken u de buurtbewoners van omliggende straten minimaal twee weken voor het evenement te 
informeren via een brief. Vermeldt hierin de activiteiten en de wijze waarop u geluidsoverlast gaat 
voorkomen. Zet in de brief ook het telefoonnummer waarop buurtbewoners klachten kunnen melden. Stuur 
de brief uiterlijk twee werkdagen voor de activiteit naar evenementen@ede.nl. Een voorbeeldbrief vindt u op 
onze website www.ede.nl/evenementorganiseren.

Aansprakelijkheid
- De vergunninghouder is verplicht schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan ten 

openbare dienste bestemde zaken toebrengt, te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel 
derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

- Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet
is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

- De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten de zowel de 
materiële als de letselschade dekt, die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is 
afgegeven.

- De organisatie dient het evenement zodanig te organiseren dat aan alle wettelijke 
veiligheidsvoorschriften, evenals alle verzekeringstechnische voorschriften ter bescherming van 
organisatie, deelnemers, publiek en derden evenals goederen van voormelde natuurlijke 
rechtspersonen, wordt voldaan. 

Kosten
De kosten die wij bij deze vergunning in rekening brengen zijn: € 34,18 (leges artikel 2:25 APV).

Bent u het niet eens met dit besluit?
Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de afdeling Leefomgeving & Veiligheid op bovenstaand 
telefoonnummer voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit. U doet dit door het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken 
onder het tabblad ‘aanvragen’. U mag ons ook een brief sturen. 

http://www.ede.nl/evenementorganiseren
http://www.ede.nl/bezwaarmaken


Als u ons een brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden? 
* uw naam, adres en telefoonnummer
* de datum waarop u uw brief schrijft
* een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
* het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij
* de redenen waarom u bezwaar maakt
* uw handtekening

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via bovenstaand telefoonnummer. U 
kunt ook e-mailen naar evenementen@ede.nl 

Namens de burgemeester, 
met vriendelijke groet,

 
Jeroen Anbergen,
Hoofd afdeling Veiligheid

mailto:evenementen@ede.nl


Bijlage veiligheidsvoorwaarden behorende bij vergunning 37916

Algemeen
- U zorgt voor voldoende personen begeleiding.
- U dient zich te houden aan de door u opgegeven route.
- De organisatie volgt de weersverwachting voor en tijdens het evenement actief.
- De organisatie houdt toezicht op het vrijhouden van hulpverleningsroutes op en in de directe 

nabijheid van het evenemententerrein gedurende het evenement (indien nodig obstakels 
verwijderen).

EHBO
- Bij minder dan 500 gelijktijdige bezoekers, zorgt u minimaal voor 2 BHV'ers zonder neventaak voor

de duur van de activiteit. 

Voorwaarden EHBO
- Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd aanwezig.
- Het evenemententerrein moet gegarandeerd toegankelijk zijn voor de aan- en afvoer van 

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

ghor@vggm.nl

Voorwaarden EHBO postvoorziening
EHBO’ers en EHBO-posten dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- Herkenbare EHBO symbolen over het gehele evenemententerrein, bij voorkeur gebruik makend 

van de internationale standaard.
- Eerstehulpverleners dienen duidelijk herkenbaar te zijn.
- Eerstehulpverleners dienen in het bezit te zijn van geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening 

reanimatie en AED bediening en dienen dit aan te kunnen tonen tijdens hun eerstehulp activiteiten.

Post
- Een wind en waterdichte ruimte van minimaal 25m² en bij voorkeur afsluitbaar.
- Er dient een 220V aansluiting, licht en stromend water te zijn.
- Toilet beschikbaar (in nabije omgeving).
- Toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Bij middelengebruik: een chill-outruimte.
- Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening.

Uitrusting
- De ruimte dient permanent bemand te zijn
- Eerstehulpkoffer met een standaard uitrusting volgens het Oranje Kruis en AED
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal
- Tafel
- Stoelen
- Brancard
- Communicatiemiddelen
- Plattegrond van het evenemententerrein



Bijlage verkeersvoorwaarden behorende bij vergunning 37916

Algemeen
- U zorgt voor voldoende personen parkeerbegeleiding.
- U zorgt voor voldoende gecertificeerde verkeersregelaars.

Parkeergelegenheid
- U dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid en een duidelijke verwijzing naar deze 

locatie.

Voorwaarden verkeersregelaars evenement/wedstrijd
- Tijdens het evenement worden gecertificeerde evenementen verkeersregelaars ingezet.
- De organisatie zorgt ervoor dat de verkeersregelaars, voorafgaand aan het evenement, 

locatiegebonden per post instructies krijgen.
- De verkeersregelaars moeten zich ter plaatse kunnen legitimeren.
- De verkeersregelaars moeten een wettelijk verplicht fluoriserend vest dragen.
- Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl
- Voor verkeersregelaars op provinciale wegen dient er toestemming te zijn van de provincie.

http://www.rijksoverheid.nl/


Bijlage ecologische voorwaarden behorende bij vergunning 37916

Algemeen
- De verleende vergunning/ontheffing ontslaat u niet van uw plicht om voldoende zorg in acht te 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving 
(artikel 2 Flora- en faunawet).

- Handelen of nalaten dat nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, moet achterwege 
worden gelaten. Is dit niet mogelijk, dan moeten alle maatregelen worden genomen die 
redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om de gevolgen te voorkomen of, voor zover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken (artikel 2 Flora- en faunawet).

- Vanuit de organisatie mensen regelen die in het hondenlosloopgebied (rondom de Drieberg) 
staan om onnodige confrontaties te voorkomen

- Er dient toestemming te zijn van alle grondeigenaren



Bijlage voorwaarden bij het gebruik van het evenemententerrein
behorende bij vergunning 37916

Kramen/aanbrengen kabels, overspanningen en ornamenten
- De te plaatsen kramen of andere bouwsels dienen in een goede staat te verkeren.
- De te plaatsen kramen en dergelijke moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn.
- De standaard afmeting van een standplaats is 4 m x 1.70 m
- De ornamenten moeten op een goede wijze zijn aangebracht.
- De overspanningen moeten op een goede wijze op ten minste 4,5 meter boven de rijbaan zijn 

aangebracht.
- De verlichting moet voldoen aan het gestelde in NEN 1010.
- Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn d.m.v. rubbermatten en wel zodanig dat 

niet over de kabels gestruikeld kan worden, dan wel op enige wijze beschadigd kunnen worden.
- Voor het bestellen en plaatsen van een marktkraam, kunt u minimaal twee dagen voorafgaand 

contact opnemen met de heer Pieter van Droffelaar, marktmeester, 06 – 53 93 71 24. Hier zijn 
kosten aan verbonden.



Bijlage voorwaarden Drank en Horeca behorende bij vergunning 37916

Algemeen
- Bij de verkooppunten van geringe eetwaren en dranken dienen voldoende goed sluitende 

afvalbakken aanwezig te zijn.
- Het terrein dient te worden schoongehouden van papier en ander afval.

Voor informatie over het schenken van alcohol en de leeftijdsgrens en de vraag hoe u er een bijdrage aan 
kunt leveren misbruik zo veel mogelijk te voorkomen verwijzen wij u naar: www.frisvalley.nl

http://www.frisvalley.nl/


 

Hygiënerichtlijn voor Evenementen (definitief december 2014) 

  

 

 

Informatie voor medewerkers  
die werken met eten en drinken  

   

Als u door uw werkzaamheden op een evenement in aanraking komt met eten en 

drinken is het belangrijk dat u zich houdt aan de hygiëneregels. Tijdens het bewaren, 

bereiden en serveren van gerechten kunnen ziekteverwekkers zich gemakkelijke 

verspreiden, waardoor bezoekers of medewerkers ziek kunnen worden. Let dus op uw 

persoonlijke hygiëne, was uw handen regelmatig en houdt rekening met de eisen die 

gesteld worden aan de bereiding van eten en drinken.   

  

  

Let op dat u tijdens de werkzaamheden:  

• geen hand- of polssieraden draagt;  

• wondjes aan handen afdekt;  

• verzorgde en schone (baard)haren heeft;  

• schone werkkleding draagt;  

• schone kookspullen gebruikt;   

• eten niet met de blote handen aanraakt;  

• koksdoeken alleen gebruikt als pannenlappen voor hete pannen en 

borden;    

• niet rookt, niet eet en geen kauwgom kauwt.  

  

   

Handen wassen  

Een van de meest voorkomende manieren waarop ziekteverwekkers worden verspreid, 
is via de handen. De handen krijgt u schoon door ze te wassen met water en zeep of 
ze in te wrijven met een hand desinfecterend middel.   

    

Was uw handen met water en vloeibare zeep als ze zichtbaar vies zijn. Gebruik dan geen 
hand desinfecterend middel; door zichtbaar vuil vermindert de werking.  

  

  

 

Maak uw handen schoon:  

• voor en na elke nieuwe reeks handelingen; 

• als ze zichtbaar vuil zijn; o na een toiletbezoek;  

• voor en na het eten;  

• na het aanraken/ontvangen van geld; 

• na contact met dieren;   

• na het uittrekken van handschoenen;  

• na schoonmaakwerkzaamheden; 

• na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, 

wondvocht of bloed;  

• na hoesten, niezen of het snuiten van de neus.   

Dit is ook belangrijk als u een zakdoek hebt gebruikt. Ziekteverwekkers kunnen              

namelijk door de zakdoek heen op uw handen komen.  

    



 

Hygiënerichtlijn voor Evenementen (definitief december 2014) 

    

Bereiden van eten en drinken 

 

 

 

• Tijdens de bereiding van eten en drinken kan er het één en ander mis gaan. 
Ziekteverwekkers kunnen zich in een relatief korte tijd tot grote hoeveelheden 
vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren als producten bedorven zijn, maar dat 
hoeft niet altijd. Houd u tijdens de bereiding van eten en drinken aan de 
volgende regels:  

  

  
• Bewaar koelverse producten in de koeling (max. 7 C en pluimvee max. 4 C).  

  

  
• Houd rauwe producten gescheiden van bereide gerechten.  

 

• Gebruik geen producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. 

 

  

• Let op de houdbaarheid van de bereide producten. Maak de meest risicovolle 
gerechten (zoals vlees, pasta, rijst, puree en salades) als laatste klaar. Zet de 
planning zo nodig op papier.   

 • Zorg dat bij de bereiding van koude gerechten de temperatuur zo laag mogelijk 
blijft (max. 7 C).  

 
 

• Verhit rauwe producten tot een temperatuur boven de 75 C.   

  

 

• Warm maaltijden op tot een temperatuur boven de 60 C.   

 

  
• Serveer warme gerechten bij minimaal 60 C en koude gerechten bij maximaal 7 

C. Heeft u geen (goede) koelvoorzieningen in de uitgifte? Gebruik dan de 
tweeuursregeling ongekoeld aanbieden. De voorwaarden hiervoor vindt u in de 
hygiënecode.  

 

  

 

• Download de barbecuewijzer van het Voedingscentrum 
(www.voedingscentrum.nl) voor meer informatie over veilig barbecueën.  
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