
                                                                                      

                                                                                       

Op 27 januari 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een verklaring van geen bezwaar voor het op 22 

juni 2019 houden van een wielertourtocht waarvan een deel van de route door het grondgebied van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug loopt. Uw melding is geregistreerd onder zaaknummer 4420. Hierop delen 

wij u het volgende mee.

Verklaring van geen bezwaar

Als wegbeheerder hebben wij geen bezwaar tegen het gebruik van de weg voor het gedeelte van de door u 

gekozen route die gelegen is op het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Als de route over het grondgebied van particulieren loopt moet u toestemming vragen aan de eigenaren. 

Voor veel eigenaren behartigt Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug de belangen. Deze kunt u bereiken op 

het nummer 033-2776430 of via het emailadres info@np-utrechtseheuvelrug.nl.

Voorwaarden

U moet zich hierbij aan de volgende voorwaarden houden:

1. De route moet worden gevolgd overeenkomstig het door u ingediende route- en tijdschema.

2. De tocht moet begeleid worden door gecertifceerde verkeersregelaars.

3. Het is verboden tijdens de tocht de openbare orde in gevaar te brengen.

4. Het is verboden de (verkeers)veiligheid in gevaar te brengen.

5. Het is verboden overmatige hinder voor de omgeving te veroorzaken. 

6. Als de route door een stiltegebied gaat, moet daar zo rustig mogelijk gereden worden. Er mag geen 

muziek en versterkt geluid ten gehore worden gebracht.

7. Men dient de Wet natuurbescherming in acht te nemen.

8. Het is verboden de veiligheid/gezondheid van personen in gevaar te brengen.

9. De organisatie moet de tocht, route en doorkomstijden publiceren in een plaatselijke of regionale krant 

(bijvoorbeeld De Kaap, Nieuwsbode of AD).

10. Aanwijzingen door de gemeente, politie en brandweer moeten opgevolgd worden.

11. Er mogen geen auto’s in de bermen worden geparkeerd.

12. Routepijlen mogen uitsluitend met kabelbinders bevestigd worden aan lantaarnpalen of palen van 

verkeersborden.
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13. De routepijlen moeten een uur na de laatste start verwijderd worden.

14. Het afval langs de route moet door de organisatie worden opgeruimd.

Werkzaamheden

Op dit moment staan op 22 juni 2019 geen werkzaamheden gepland op de wegen in onze gemeente die door 

u in de route zijn vermeld. Wij adviseren u wel over mogelijke wegwerkzaamheden in het parcours op de 

website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder “werk in uitvoering” na te gaan of er alsnog 

werkzaamheden zijn gepland op die dag.  Verder dient u kort van tevoren het parcours na te lopen. In geval 

van wegwerkzaamheden moet de organisatie zelf zorgen voor een alternatieve route.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij via telefoonnummer (0343) 56 56 00. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

Namens dezen,

I.M.J. Tiemersma

medewerker team Publiek 2e lijn

Behorende bij kenmerk: ZAAKNUMMER;  2


