
Subject: RE: Informa e JJC‐HvEW aanstaande zaterdag
From: Suzanne Hol <S.Hol@Natuurmonumenten.nl>
Date: 23/06/2016 09:35
To: "Frank Fiselier (TCW)" <tcw@fishmill.nl>

Beste Frank,

Bedankt voor de toezending van het draaiboek.
Ik heb onze toezichthouders op de hoogte gesteld.

Wens jullie heel veel plezier en laat het een mooie dag worden!

Met vriendelijke groet,

Suzanne Hol
Adm. Medewerkster
Beheereenheid Veluwezoom

Heuvenseweg 6a                           6991 JE  RHEDEN
026-4959090 06-22850569
www.natuurmonumenten.nl

Ik werk op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend

Doe mee met Natuurmonumenten en bescherm natuur in Nederland.

Van: Frank Fiselier (TCW) [mailto:tcw@fishmill.nl]
Verzonden: woensdag 22 juni 2016 21:55
Aan: jos.smits@gelderland‐midden.poli e.nl; Klein, Dirk; vincent.bleeker@gelderland‐midden.poli e.nl; vincent.quint@utrecht.poli e.nl; Cole e
Hendriks; Swaluw, Marcel van der; Bajema‐Jansen, Corrina; Blanche  Köhler; r.arentshorst@rheden.nl; Klaas Schaap; Elles.de.Heer@arnhem.nl;
dick.waasdorp@heuvelrug.nl; Peters, Elona; herman.legemaat@provincie‐utrecht.nl; e.groenheijde@glk.nl; Suzanne Hol; f.alberts@zinzia.nl;
g.borgman@borgmanbeheer.nl; Bergwerff, Jael
CC: info@janjanssenclassic.nl; Herman Winkels
Onderwerp: Fwd: Informa e JJC‐HvEW aanstaande zaterdag

Beste vergunningverlener of toezichthouder,

Aanstaande zaterdag 25 juni 2016 organiseert Toerclub Wageningen haar jaarlijkse wielerevenement.
De Jan Janssen Classic 2016 wegtocht en Hel van Ede-Wageningen 2016 mtb-tocht starten vanuit universitair
sportcentrum de Bongerd in Wageningen en bestrijken ruwweg de driehoek tussen Doorn, Apeldoorn en Arnhem.

Voor deze tochten zijn een twintigtal vergunningen verkregen van de betrokken gemeenten, provincies en
landgoedbeheerders. Uiteraard willen wij aan de voorwaarden in deze vergunningen voldoen, om ons evenement veilig en
met zo min mogelijk hinder voor het verkeer, omwonenden en het milieu doorgang te laten krijgen.
Alle vergunningen en veiligheidsplan zijn publieklijk inzichtelijk via onze website: www.tcw79.nl/vergunningen

Net als andere jaren is de organisatie op het gebied van begeleiding vastgelegd in het 'Draaiboek Veiligheid', waarin naast de
contacten en betrokken vrijwilligers dit jaar ook het ontruimingsplan van de startlocatie is opgenomen. Gezien het grote
aantal deelnemers die we in de sporthal mogen verwelkomen, is er een ontruimingsteam samengesteld en getraind in het
brandveilig houden van de locatie, het blussen van een kleine brand en het op efficiente wijze ontruimen van de sporthal in
geval van een calamiteit.

De medische ondersteuning tijdens het wielerevenement wordt dit jaar verzorgd door de Stichting MOS (Medische
Ondersteuning Sportevenementen) uit Maastricht. Zij zetten 4 mobiele ALS-teams (motoren en auto) in voor de deelnemers



onderweg. Daarnaast worden onze 7 posten bemand door telkens twee BLS-hulpverleners.

Op verkeersveilig vlak zorgen 37 verkeersregelaars van het Motor Begeleidings Team, Euro Motard Service en regionale
verkeersregelaarsgroepen voor een veilige doorstroming van het verkeer. Het inzetschema met de locaties en inzettijden is als
bijlage bij deze mail gevoegd.
Daarnaast is er een uitgebreide instructie opgesteld, waarin per locatie wordt uitgelegd wat de risico's zijn en wat er van de
verkeersregelaars wordt verwacht. Deze instructie is vanwege de omvang niet bijgesloten, maar ook op onze website te
vinden: (klik hier)

Vanuit de startlocatie is daarnaast een team van reparatievoertuigen beschikbaar om in het geval van pech een gestrande
deelnemer te helpen of deze naar de startlocatie terug te brengen.

Als Toerclub Wageningen zijn we er van overtuigd, dat we met bovenstaande groepen ook het aanstaande wielerevenement
tot een veilig eind kunnen brengen en onze deelnemers een onvergetelijke dag mogen bezorgen.

Wij danken u voor uw hulp tijdens de voorbereiding en eventuele ondersteuning tijdens ons evenement.
Als er tijdens de dag onduidelijkheden of problemen zijn, bel dan met de coordinatiepost op 0317-484025
(ALARMNUMMER) of 06-14529445 (mij).

Meer informatie (o.a. routekaarten) is te vinden op www.janjanssenclassic.nl en op www.tcw79.nl/vergunningen

En misschien tot zaterdag!

Met vriendelijke groeten,
Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
coördinator veiligheid
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN
06 - 145 29 445
Tcw@fishmill.nl


