Provincie Gelderland
Afdeling VV/HH, team VV
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

LET OP! De behandelingstermijn is 8 weken!

Toelichting aanvraagformulier vergunning
Gebruik van de weg
Verzoek om vergunning van artikel 3.1 Gebruik van de weg van de Wegenverordening Gelderland 2010;
voor bijzonder gebruik van de weg.
Artikel 3.1. Gebruik van de weg
1. Het is verboden zonder vergunning:
a. de weg anders dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken, zonder dat daarbij wijzigingen worden aangebracht
op, aan, in, onder of boven de weg; ( denk hierbij aan toertochten, optochten, wedstrijden en andere
evenementen van soortgelijke aard te houden onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de
Wegenverkeerswet)
b. handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats;
c. op de weg roerende zaken op te slaan;
d. de weg anders dan onder a of c te gebruiken voor het storten, plaatsen, aanbrengen of hebben van
voorwerpen en stoffen.
LEES VOOR HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER DEZE TOELICHTING AANDACHTIG DOOR!

-

-

Het aanvraagformulier mag getypt of handgeschreven worden ingevuld.
Het aanvraagformulier moet worden voorzien van een handtekening. Niet ondertekende aanvraagformulieren
worden niet in behandeling genomen.
De personen die bij het gebruikmaken van de gewenste vergunning optreden als bedoeld in de Regeling
verkeersregeling van 1 maart 2009, Staatscourant 30, moeten daarvoor zijn aangesteld door het daartoe
bevoegd gezag.
U dient een verkeersplan bij deze aanvraag mee te sturen als bijlage.
Voor een goede behandeling van uw aanvraag is het van belang dat u het aanvraagformulier volledig invult.
Uit de Tarieventabel blijkt of, en zo ja, welke leges van toepassing is.
Als de vergunning wordt aangevraagd namens een ander, dan
moeten ook de gegevens van de gemachtigde worden vermeld op het aanvraagformulier.
Direct onder deze gegevens plaatst de machtgever zijn/haar handtekening.

Het aanvraagformulier (ondertekend) met bijlagen per post sturen naar:
PROVINCIE GELDERLAND
Afdeling VV/HH, team VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
òf

Het aanvraagformulier (ondertekend) met bijlagen per mail naar:
post@gelderland.nl
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Provincie Gelderland
Afdeling VV/HH, team VV
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Verzoek om vergunning van artikel 3.1, lid1, onder a, c en d van de Wegenverordening Gelderland 2010;
Artikel 3.1; Gebruik van de weg.
VUL IN MET BLOKLETTERS
Naam aanvrager

Toerclub Wageningen

Contactpersoon

Frank Fiselier

Straatnaam/huisnummer Julianastrat 76
en/of Postbus
Postcode/Plaatsnaam

6707DH WAGENINGEN

Telefoonnummer

06-14529445

E-mailadres

tcw@fishmill.nl

Wordt de vergunning aangevraagd in opdracht van een ander?

Ja ✔ Nee

Verzoek om een vergunning voor het gebruik van de weg in verband met:
- het plaatsen, aanbrengen, hebben van een (tijdelijke) verkeersmaatregel etc.
- het houden van een optocht i.o.d.
voor het perceel/de percelen plaatselijk bekend.
Provinciale weg nummer(s) N224, N782

Naam provinciale weg(en)

Amsterdamseweg/Arnhemseweg, Keijenbergseweg

Plaats(en)

Ede, Wageningen

Gemeente

Ede, Wageningen

Hectometrering

N224 thv kp 44.0 (oversteek vml gemeentewerf-dierenasyl), N782 thv kp 4 (oversteek fietspad)

Worden er bij het gebruikmaken van de gewenste vergunning verkeersregelaars ingezet?
Nee Zo ja, op welke locatie(s)? (Wegnaam, wegnummer, hectometrering.)
✔ Ja
N224 thv kp 44.0 (oversteek vml gemeentewerf-dierenasyl)
N782 thv kp 4 (oversteek fietspad)

14 november 2013
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Provincie Gelderland
Afdeling VV/HH, team VV
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Wat is de reden voor deze aanvraag?
Oversteek van fietsers (deelnemers Wageningse Wintertocht 1 (2017) op 11 november 2017

Is het perceel, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, binnen de bebouwde kom gelegen?
✔ Nee

Ja *

De vergunning wordt gebruikt voor de periode van:
11 november 2017 tot en met 11 november 2017

Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
Het betreft wederom een fietssportevenement waarvoor conform de afspraak met de Gelderse Sportfederatie
geen leges betaald hoeven worden.

Bijlagen:
Zie bijgesloten locaties en concept verkeersregelaarsinstructie in de begeleidende mail

Dagtekening 01 aug 2017
Plaats

Ondergetekende verleent hierbij:
wel

Wageningen

FH Fiselier

Digitally signed by FH
Fiselier
Date: 2017.08.01
12:07:15 +02'00'

geen
toestemming voor digitale verzending van stukken.

handtekening

PROVINCIE GELDERLAND
Afdeling VV/HH
Team VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

* Aanvinken wat van toepassing is.
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