
Subject: RE: Aanvraag evenementenvergunning Jan Janssen Classic / hel van Ede‐Wageningen 2018
From: Klaas Schaap <k.schaap@rozendaal.nl>

Date: 02/02/2018 10:18

To: "Frank Fiselier (TCW)" <tcw@fishmill.nl>

Geachte heer Fiselier.

Voor het verrijden van een wegwedstrijd over het grondgebied van meerdere gemeenten is gedeputeerde Staten het orgaan dat bevoegd is om ontheffing
te verlenen van de Wegenverkeerswet en komt de gemeente geen bevoegdheid toe.
Als het geen wedstrijd betreft is er bij regulier gebruik van de openbare weg eveneens geen gemeentelijke vergunning vereist is en wordt een dergelijke
tocht voor eigen rekening en risico van uw organisatie gereden.
De fietspaden in het buitengebied van Rozendaal zijn vanwege de beperkte breedte en het tweezijdig verkeer ongeschikt zijn voor het rijden in groepen
en voor hardrijderij. De route over de Kluizenaarsweg, Beekhuizenseweg en Kerklaan vanwege het steile karakter een gevaarlijke route betreft waar al
diverse ongelukken zijn gebeurd. De route van De Del naar de Berg Heideweg voorzien is van tijdelijke drempels om het doorgaand verkeer af te
remmen.  Wij vragen uw organisatie rekening te houden met deze omstandigheden.
Wij gaan er daarnaast van uit dat uw organisatie er op toe ziet dat:
*De deelnemers houden zich aan de verkeersregels;
*Omwonenden zo min mogelijk hinder van uw tocht ondervinden
*De deelnemers zich correct ten opzichte van overige verkeersdeelnemers gedragen
*De deelnemers geen afval langs het traject achterlaten

Wij wensen u veel fietsplezier.

Vriendelijke groeten,

K.M. Schaap
Hoofd burger‐ en bestuurlijke zaken
Gemeente Rozendaal
026‐3843661
k.schaap@rozendaal.nl

Van: Frank Fiselier (TCW) [mailto:tcw@fishmill.nl]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 20:25
Aan: Klaas Schaap
Onderwerp: Aanvraag evenementenvergunning Jan Janssen Classic / hel van Ede-Wageningen 2018

Beste heer Schaap,

Net als vorige jaren wil ik graag hierbij namens Toerclub Wageningen een evenementenvergunning aanvragen voor onze Jan Janssen Classic / Hel van
Ede-Wageningen 2018, die we op 30 juni 2018 a.s. willen organiseren.

In de bijlagen onze aanvraag, routekaarten en het veiligheidsplan. Meer informatie is ook te vinden op www.tcw79.nl/vergunningen en op
www.janjanssenclassic.nl .

Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, kunt u mij uiteraard bereiken,
-- 
Met vriendelijke groeten,
Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
coördinator veiligheid
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN
06 - 145 29 445
Tcw@fishmill.nl
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