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Geachte heer Fiselier,
Op 29 januari 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het organiseren van het
evenement “Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2018” op 30 juni 2018 van 06.00 uur tot 18.00
uur. De activiteit wordt gehouden aan de Bornsesteeg 2, 6708 PE Wageningen, Nederland, en langs een
aantal routes, zoals u dat op tekening heeft aangegeven.
Kennisgeving
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, neem ik kennis van uw verzoek en
wil ik u graag melden dat er geen bezwaren tegen uw verzoek bestaan.
Eventuele overige vereisten, benodigde vergunningen en ontheffingen
Wij adviseren u om vijf werkdagen voorafgaand aan uw evenement de route te controleren op
eventuele wegwerkzaamheden via www.bereikbaargelderland.nl
De gemeente Ede gaat er van uit dat u uw evenement getoetst heeft aan de huidige
natuurwetgeving en dat u, indien noodzakelijk, op basis van de Natuurbeschermingswet en de Floraen faunawet beschikt over een vergunning van de Provincie en/of een ontheffing van het Ministerie
van Economische Zaken.
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).
Deelnemers dienen zich te houden aan de verkeersregels uit de Wegenverkeerswet 1994 en
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
U dient zich te houden aan het door u aangegeven parcours. Wijzigingen tijdig doorgeven.
Het verkeer mag niet worden stilgezet bij een oversteek. Verkeersregelaars dienen de fietsers pas te
laten oversteken als de weg vrij is.
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.
-

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.
Gemeente Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE . Telefoon 14 0318
Bezoekadres: Raadhuisplein 2, Ede

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 - 2217 3317 / 06 - 145 29 445, contactpersoon Coördinatiepost USC
Bongerd F.H. Fiselier.
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
U bent verplicht ervoor te zorgen dat u schade of overlast door het gebruik van de vergunning zoveel
mogelijk voorkomt. Wij vragen u daarvoor zo nodig maatregelen te nemen. Veroorzaakt u schade aan
gemeente-eigendommen? Of ontstaat er schade doordat u zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden?
Dan brengen wij de kosten bij u in rekening.
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.
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,
Afdelingsmanager Veiligheid

