
Aanvraag evenementvergunning door bedrijf d.d. 17-02-2020 (Zaakcode: 20200217WBN174135)

Keuze evenement onderdelen
* = invoer verplicht

Tijdens het evenement wordt / worden (*)

Alcohol verstrekt

Objecten geplaatst

Maatregelen genomen met betrekking tot verkeer

Muziek / geluid versterkt (i)

EHBO, BHV en / of beveiliging ingezet

Vuurwerk / vuur (af)gestoken in de open lucht

Kansspel georganiseerd

Het luchtruim gebruikt

Reclame gemaakt

Dieren ingezet

Afvalwater geloosd
(i) Onder versterkt geluid worden professionele installaties en omroepinstallaties verstaan. Het plaatsen van
bijvoorbeeld een cd-speler bij een buurtfeest valt hier niet onder.

Bedrijfsgegevens
* = invoer verplicht
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
40121332
Vestigingsnummer
Naam organisatie
Toerclub Wageningen
Vestigingsadres
p/a Julianastraat 76
6707 DH  WAGENINGEN
Telefoonnummer
0614529445
Algemeen e-mailadres
TCW@FISHMILL.NL

Wilt u bovenstaand adres gebruiken als correspondentieadres? (*)

Ja

Nee

Gegevens contactpersoon bedrijf
* = invoer verplicht
Aanhef
heer
Naam contactpersoon
Fiselier
Titel / Functie
Coordinator Veiligheid
Bevoegdheid / Rol binnen bedrijf
Contactpersoon

Telefoonnummer
0614529445
E-mailadres contactpersoon
TCW@FISHMILL.NL

Gegevens evenement
* = invoer verplicht
Naam evenement
Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2020
Omschrijf kort het evenement
toerfietsevenement



Wie is de contactpersoon tijdens het evenement?
Naam contactpersoon
Coordinatiepost USC De Bongerd, Wageningen
Telefoonnummer contactpersoon
0622173317

Datum evenement Begintijd Eindtijd
20-06-2020 6:30 18:00
Datum evenement Begintijd Eindtijd

Geef de exacte locatie(s) aan waar het evenement gaat plaatsvinden
Adres, postcode en plaats van de locatie(s)
start / finish Wageningen, route loopt over gemeente Apeldoorn thv Hoenderloo en Loenermark

Bezoekers
* = Invoer verplicht

Hoeveel bezoekers verwacht u in totaal?
2500
Hoeveel bezoekers verwacht u gelijktijdig op piekmomenten?
1500
Let op:
U dient een draaiboek aan de aanvraag toe te voegen waarin staat beschreven welke activiteiten wanneer plaats gaan vinden.

U dient een veiligheidsplan toe te voegen. Voorbeeld: Veiligheidsplan

Wat is de leeftijd van de dominante groep bezoekers? (*)

0 - 12 jaar

13 - 17 jaar

18 - 30 jaar

31 - 64 jaar

65 jaar en ouder

Alle leeftijden

Heeft u voorzieningen getroffen voor mindervaliden? (Denk aan toegankelijkheid, toiletten, enz.) (*)

Ja

Nee
Geef een korte toelichting
nvt

Veiligheid
* = invoer verplicht
Welke organisatie(s) zijn
aanwezig? (*)

Aantal Naam organisatie

EHBO 1 Nederlandse Rode Kruis

BHV

Beveiligers

Welke bijlagen moeten meegestuurd worden
* = invoer verplicht
Opsomming bijlagen:
- Veiligheidsplan
- Draaiboek
- Brief omwonenden
Voegt u nu alle bijlagen toe? (*)

Ja

Nee
Andere opmerkingen over het evenement.
meer info op www.tcw79.nl/vergunningen en op www.janjanssenclassic.nl

Bijlagen toevoegen
Hieronder kunt u bijlagen uploaden.
Dit (digitale) bestand selecteert u met de knop "Bestand kiezen". Vergeet u niet het bestand een korte omschrijving mee te geven.
Door op "+" te klikken kunt u nog een bestand toevoegen.

Omschrijving Aanvraag algemeen Bestand F-621656669/JJC-HvEW 2020 Aanvraag Algemeen.pdf

http://www.apeldoorn.nl/evenementenvergunning-veiligheidsplan


Omschrijving Routekaarten en beschrijving Bestand F-1679645693/JJC-HvEW 2020 Routekaarten en beschrijving
(2020-01-13).pdf

Omschrijving Veiligheidsplan Bestand F2096273964/JJC-HvEW 2020 Veiligheidsplan.pdf

Omschrijving Verkeersregelaars Bestand F-551844161/JJC-HvEW2020 Verkeersregelaars (v0209-
concept).pdf

Akkoordverklaring
* = invoer verplicht

Hierbij verklaar ik dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. (*)


