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Toerclub Wageningen '79 
T.a.v.: Dhr. F.H. Fiselier 
P/a  Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
 

nummer: 50297 
uw aanvraag van:  2 januari 2016 
contactpersoon:  Blanchett Köhler 
telefoonnummer: 14 0317 
datum:  18 januari 2016 
onderwerp:  Verklaring van geen 
bezwaar 'Jan Janssen Classic' / ‘Hel 

van Ede-Wageningen’, 25 juni 2016  
 

Beste meneer Fiselier,  
 
Op 2 januari jl. heb ik uw verzoek tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het 
organiseren van de jaarlijkse toertocht “Jan Janssen Classic” / “Hel van Ede-Wageningen” op 

zaterdag 25 juni 2016 door onder andere de gemeente Rhenen, in goede orde ontvangen.  
 
Hieronder deel ik u het volgende mee.  
 
Verklaring van geen bezwaar “Jan Janssen Classic” / “Hel van Ede-Wageningen” 2016 
Na overleg met de betreffende teams van de gemeente Rhenen, verklaar ik hierbij geen bezwaar te 
hebben tegen het organiseren van bovengenoemde jaarlijkse toertocht “Jan Janssen Classic” / “Hel 

van Ede-Wageningen” op zaterdag 25 juni 2016 door de gemeente Rhenen. 
 
Evenementen en/of weg werkzaamheden op/aan de route 
Op zaterdag 25 juni 2016 vinden géén grootschalige evenementen plaats in Rhenen, die een 
belemmering zouden kunnen vormen voor uw toertocht. Voor de zekerheid kunt u twee weken voor 
aanvang van de toertocht “Jan Janssen Classic” / “Hel van Ede-Wageningen” 2016 informatie hierover 

inwinnen bij team RPB van de gemeente Rhenen, telefoonnummer: 0317 – 681 681. 
 
Voor wat betreft de weg werkzaamheden kan ik u eveneens meegeven dat er op dit moment géén 
weg werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd op zaterdag 25 juni 2016 door de gemeente Rhenen. 
Voor de zekerheid kunt u twee weken voor aanvang van de toertocht “Jan Janssen Classic” / “Hel van 

Ede-Wageningen” 2016 definitieve informatie hierover inwinnen bij team Reining van de gemeente 
Rhenen, telefoonnummer: 0317 – 618 396 en/of 0317 – 681 690. 
 
Let op!   Afsluiting A12 in juni 2016 
Rijkswaterstaat voert in de maand juni van dit jaar wel de nodige weg werkzaamheden uit. Van vrijdag 
24 juni tot en met maandag 27 juni 2016 worden er weg werkzaamheden uitgevoerd aan de A12, 
waarbij de A12 richting Utrecht – tussen knooppunt Grijsoord en aansluiting Wageningen (Ede) - wordt 
afgesloten van alle verkeer. Dit is weliswaar het reserve weekend van Rijkswaterstaat voor de weg 
werkzaamheden, toch vindt ik het nodig om u hiervan in kennis te stellen. Voor meer informatie over 
deze weg werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer E. Verschoor van Rijkswaterstaat, 
tel.: 06-27062049. 
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Leges 
De voor deze verklaring van geen bezwaar verschuldigde leges bedragen € 25,00 (Legesverordening 
2016). Dit bedrag zal u door middel van een nota in rekening worden gebracht.  
 
Indien de VRU/Brandweer onnodig moet uitrukken, worden de kosten hiervan bij de houder van deze 
vergunning in rekening gebracht. 
 
Tot slot 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u en de deelnemers alvast een 
plezierige “Jan Janssen Classic” / “Hel van Ede-Wageningen” 2016 toe.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Köhler van team RPB via het 
in de aanhef vermelde telefoonnummer of via e-mail adres: blanchett.kohler@rhenen.nl. Zij is 
bereikbaar van maandag tot en met woensdag. 
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