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Geachte heer,   

 
 
Op 3 januari 2018 heeft u een aanvaag ingediend voor enkele fiets/mtb toertochten. In deze brief 
licht ik mijn besluit toe. 
 
Besluit 

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wageningen (APV), verleen 
ik u een vergunning voor het houden van de fiets en mtb toertochten op de volgende dagen in 
2018, start en finish Wageningen; 
 
• zaterdag 24 maart Veluviatocht 
• zondag 29 april  Bevrijdingstocht 
• zaterdag 25 augustus  Germania klimtocht 
• zaterdag 10 november MTB  Wintertocht 1 
• donderdag 27 december MTB Wintertocht 2 
 
Allen tochten starten tussen 08.00 uur en 10.00 uur, vertrek en eindpunt vanuit het clubhuis 
TCW Nudepark 81 te Wageningen u verwacht per rit ± 400 deelnemers. tijdens de tochten is de 
organisatie bereikbaar onder 0317-411494; 
 
Deelnemers 
De deelnemers aan de tocht moeten zijn voorzien van stuurbordjes die zijn gekoppeld aan hun 
personalia. In geval van calamiteiten of wangedrag kan deze personalia opgevraagd worden bij 
de organisatie. 
 

Overig 
• Deze beschikking is afgegeven voor de wegen c.q. openbare ruimte in beheer bij de 

gemeente Wageningen. Voor het gebruik van wegen van andere wegbeheerders en 
gemeenten moet u een vergunning of toestemming krijgen, van de van toepassing zijnde 
instantie; 

• Alle door de politie of door ambtenaren van de gemeente gegeven aanwijzingen en/of beve-
len moeten worden opgevolgd; 

• Omwonenden en andere weggebruikers mogen van de activiteiten geen onnodige hinder 
ondervinden; 

• U moet zich houden aan de door u opgegeven routes en het veiligheidsplan die u bij uw 
aanvraag heeft bijgevoegd. 
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Wegwerkzaamheden 

De organisator is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de doorgang over de geplande 
route in verband met wegwerkzaamheden. Voor actuele wegwerkzaamheden kan onderstaande 
website worden geraadpleegd: http://www.bereikbaargelderland.nl/ 
 
Voorwaarden GHOR 
• Er zijn tenminste twee EHBO’ers aanwezig per 500 tot 1000 gelijktijdige bezoekers, voor de 

duur van het gehele evenement. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO’ers 
ingevuld worden door BHV’ers zonder neventaak gedurende het evenement; 

• Vanaf 1000 bezoekers die op hetzelfde moment aanwezig zijn, moet per 500 bezoekers 
meer, één EHBO'er toegevoegd worden; 

• Een AED-apparaat en een gecertificeerde AED-bediener zijn altijd aanwezig; 
• De organisator moet in het kader van een vergunning voor een evenement te voldoen aan 

de richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 
Veiligheid. De actuele richtlijnen hiervoor zijn te vinden op de verzamelpagina van alle 
richtlijnen van het LCHV via http://www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid/; 

• Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bureau GHOR via 088 – 355 62 87 of 
via ghor@vggm.nl. 

 
Kosten 

 
De hoogte van deze leges is vastgesteld in de Legesverordening. U ontvangt een acceptgiro om 
de vermelde leges te voldoen. Tegen deze aanslag is eveneens bezwaar en beroep mogelijk.  
 
Bezwaar 
Bent u het met het besluit niet eens? Dan wil ik u vragen om eerst telefonisch contact op te 
nemen met de behandelend ambtenaar. Deze kan dan samen met u het besluit doornemen en 
uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken.  
 
Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de verzenddatum 
van het besluit een bezwaarschrift stuurt naar de burgemeester van de gemeente 
Wageningen. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kan worden 
genomen, omdat het te laat binnen is. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de 
bijlage bij dit besluit: "Bezwaarmogelijkheden tegen besluiten volgens de Algemene wet 
bestuursrecht". 
 
Vragen / Contact 

Heeft u nog vragen over deze vergunning dan kunt u contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar, M.J.L. van der Swaluw, via telefoonnummer (0317) 492715. 
 
Hoogachtend, 

 
Namens de burgemeester van Wageningen, 
 
 
 
Manager Publieke Dienstverlening 
 
A. (Anneke) Klop 
 
De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 

Omschrijving Bedrag 

 €   24,95 


