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Beste heer Fiseliers, 

    

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door Bijlagen 
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(026) 33 48 111 
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div. 

Verzenddatum van deze brief Zaaknummer  

31 mei 2022 152866  
 

 

Op 23 februari 2022 heb ik van u een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een 

fietstoertocht over de weg en een M.T.B. tocht. Een deel van de routes gaat over grondgebied van 

de gemeente Renkum. Over de aanvraag is telefonisch overleg met u geweest en op 29 mei 2022 

heeft u de aangepaste M.T.B. route en locaties van de verkeerregelaars in gediend.   

  

Evenementenvergunning  

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Renkum en met 

inachtneming van het gestelde in het Evenementenbeleid verleen ik overeenkomstig uw verzoek en 

gedane opgaaf een vergunning voor het organiseren van de fietstoertocht genaamd 

 “Jan Janssen Classic/Hel van Wageningen 2022”. 

 

Datum en tijdstippen  

De “Jan Janssen Classic/Hel van Wageningen” vindt plaats op zaterdag 25 juni 202 tussen 06.30 

uur en 18.00 uur.   

 

Aantal deelnemers 

U verwacht maximaal 6.000 deelnemers die gespreid over diverse routes onze gemeente 

doorkruisen. Hiervan zijn er 5.000 deelnemers aan de wegtochten en 1.000 deelnemers voor de 

M.T.B. tochten.    

 

Locatie/routes 

Start is vanuit Wageningen en de routes gaan over de openbare weg  en over de A.T.B routes door 

een gedeelte van de gemeente Renkum. Deze routes maken integraal onderdeel uit van de 

vergunning en zijn als bijlage opgenomen.  
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Evenemententerrein 

De wegen, en paden waarover de fietstoertocht en M.T.B. tocht wordt gehouden, wordt 

aangewezen als evenemententerrein.  

 

Toestemming 

De gemeente Renkum geeft toestemming zover het grond in eigendom van de gemeente Renkum. 

Voor terreinen die niet in eigendom zijn van de gemeente Renkum dient u vooraf schriftelijk 

toestemming van de eigenaar te krijgen. 

 

Route  

U dient zelf de route voor de fietstoertocht te checken op wegwerkzaamheden. Dit kan via: 

www.bereikbaargelderland.nl  

 

Algemene voorschriften 

Het betreft een vergunning onder voorschriften zoals deze zijn vastgesteld in het 

Evenementenbeleid. Aan deze vergunning ligt de aanvraag en gedane opgaaf ten grondslag. 

 

Het Evenementenbeleid kunt u vinden op onze website: www.renkum.nl. Deze voorschriften laten 

verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.  

 

Contactpersoon  

Namens de organisatie bent u, de heer F. Fiselier contactpersoon en tijdens het evenement 

bereikbaar via 06-14529445. De coördinatiepost van TCW is bereikbaar via 06-22173317. 

 

EHBO/Verzorging 

Gedurende het evenement zet u voor het verlenen van eerste hulp 14 EHBO’ers zonder neventaken 

in. Deze EHBO’ers/BLS hulpverleners zijn aanwezig op de startlocatie en verzorgingsposten.  

Daarnaast zijn er 3 motoren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de route onderweg. 

De hulpverleners dienen te zijn uitgerust met een AED-apparaat. Eerstehulpverleners dienen in het 

bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma, inclusief aantekening reanimatie en AED bediening en 

dienen dit aan te kunnen tonen tijdens hun EHBO activiteiten. Deze EHBO’ers dienen duidelijk 

herkenbaar te zijn.  

 

Toezicht 

U zet 6 personen in voor het houden van toezicht gedurende het evenement. Deze personen 

moeten herkenbaar zijn als personen van de organisatie Hierbij dient u in acht te nemen dat u 

verantwoordelijk bent voor een goede gang van zaken en een ordelijk en veilig verloop van het 

evenement.  

 

Schoonmaak  

U bent zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van de terreindelen die in eigendom zijn van de 

gemeente. Mocht het zo zijn dat die delen niet schoon zijn opgeleverd, dan wordt dit als nog door 

de gemeente gedaan en worden daarvoor extra kosten bij u in rekening gebracht. De gemeente 

kan – in overleg met de betreffende eigenaar – de gronden schoon maken die niet in eigendom zijn 

van de gemeente.  

http://www.bereikbaargelderland.nl/
http://www.renkum.nl/
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Gedragscode: recreatieve fietstochten Gemeente Renkum 

De regels recreatieve fietstochten Gemeente Renkum maken integraal onderdeel uit van deze 

vergunning. Deze regels zijn als bijlage opgenomen. De deelnemers dienen zich aan deze gestelde 

regels te houden. 

 

Verkeersmaatregelen 

Plaatsen bebording 

Op de volgende locaties moet waarschuwingsbebording worden geplaatst: 

• (M.T.B.route) Pad gelegen tussen de Zonneheuvelweg en Bredelaan, beide richtingen 

borden: let op: fietsers i.v.m. evenement;  

• Op de Boersberg voor fietsers in de richting van de Fonteinallee: let op: gevaarlijke bocht; 

• Op de Fonteinallee (oost) voor overig verkeer richting de Boersberg: let op: fietsers i.v.m 

evenement; 

• Op de Oude Oosterbeekseweg ten westen van de Seelbeeckweg voor fietsers: let op: 

gevaarlijk kruispunt - voorrang verlenen!; 

• Op de Oude Oosterbeekseweg ten oosten van de Seelbeeckweg voor overig verkeer : let 

op: fietsers i.v.m. evenement; 

• op de Seelbeeckweg voor overig verkeer in de richting van de Oude Oosterbeekseweg: let 

op: fietsers i.v.m evenement. 

• Op de Utrechtseweg Heelsum nabij oversteek: let op: fietsers i.v.m. evenement. 

• Op de Bennekomseweg Renkum nabij oversteek: let op: fietsers i.v.m. evenement. 

 

De bebording/pijlen worden vanaf 24 juni 2022 geplaatst en worden uiterlijk 26 juni 2022 weer 

door u verwijderd. Ik wijs u erop dat u geen borden/pijlen mag bevestigen met spijkers en/of 

schroeven. U mag geen (verf)markeringen aanbrengen op het wegdek en/of bomen. 

 

Verkeersregelaars 

Op diverse punten van de route zet u gecertificeerde verkeersregelaars in. Wellicht ten overvloede 

wijs ik u erop dat deze verkeersregelaars dienen te voldoen aan het gestelde in de ‘Regeling 

verkeersregelaars 2009’. De locaties van deze punten zijn als bijlage van de vergunning 

opgenomen.  

 

Inrichten rustpunt 

Bij Boerderij Veld en Beek, Fonteinallee 33 Doorwerth/Heelsum richt u t.b.v. de M.T.B. deelnemers 

een rustpunt in. U dient zorg te dragen dat de deelnemers de weggebruikers niet hinderen en de 

fietsen op een deugdelijke manier worden gestald.  

 

Intrekkingsgronden 

Ik kan te allen tijde op grond van de openbare orde en veiligheid alsnog besluiten deze vergunning 

in te trekken c.q. aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden. Tevens ben ik 

bevoegd, indien de openbare orde en veiligheid en /of de bescherming van het woon- en 

leefklimaat dit nodig acht, die bevelen te geven die in het belang zijn van de openbare orde.  
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Aansprakelijkheid 

Ik wijs u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning 

aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. U bent zelf 

verantwoordelijk om zorg te dragen voor een ordentelijk verloop van uw fietstoertocht en M.T.B. 

tocht. Deelnemers die zich tot ons wenden voor eventuele opgelopen schade zullen wij 

doorverwijzen naar uw toerclub.  

 

Leges 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u ingevolge de legesverordening van de 

gemeente Renkum een legesbedrag van € 104,00 verschuldigd. Hiervoor ontvangt u van ons een 

factuur. 
 

Bezwaarclausule  

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de datum waarop dit 

besluit aan u bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken bij de Burgemeester van Renkum, 

Postbus 9100, 6860 HA te Oosterbeek.  

 

Uw bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en dient ten minste te bevatten (art. 6:5 van 

de Algemene wet bestuursrecht): 

a. uw naam en adres; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht; 

d. de gronden van uw bezwaar. 

  

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien u van 

mening bent dat uitvoering van het besluit onevenredige nadeel voor u zou meebrengen, dan kunt 

u schriftelijk en gemotiveerd een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, 

Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Tevens kunnen derden belanghebbenden tegen deze beslissing 

binnen zes weken na de datum waarop dit besluit aan u is bekend gemaakt schriftelijk bezwaar 

indienen. 

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de medewerkers 

Vergunningverlening, Team Veiligheid op (026) 33 48 111 of mail naar vergunningen@renkum.nl  

 

 
Met vriendelijke groet,  

 

DE BURGEMEESTER VAN RENKUM, 

namens haar,  

 

 

 
 
 
C. (Carlijn) Broekman 

Teamleider Veiligheid  

 

 

mailto:vergunningen@renkum.nl
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Bijlage: Route wegtocht 
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Route M.T.B. tocht 

 

https://www.janjanssenclassic.nl/sites/default/files/maps/JJC-

HvEW2022%20Kaart%20De%20Hel%20MTB.jpg 

 

 
 

 

 

 

https://www.janjanssenclassic.nl/sites/default/files/maps/JJC-HvEW2022%20Kaart%20De%20Hel%20MTB.jpg
https://www.janjanssenclassic.nl/sites/default/files/maps/JJC-HvEW2022%20Kaart%20De%20Hel%20MTB.jpg


Gemeente Renkum 
 
 

 

Onderwerp  

 Jan Janssen Classic/Hel van Wageningen 2022 

Datum Zaaknummer  Pagina 

31 mei 2022 152866  13 van 14 
 

Bijlage 4: locaties  inzet verkeersregelaars 
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Bijlage: Gedragscode recreatieve fietstochten Gemeente Renkum 
 

Gedragscode Fietstoertochten  

 
1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. De deelnemers dragen 

zichtbaar een deelnemersnummer; 

2. De persoons- en contactgegevens van iedere deelnemer moeten doormiddel van het 
deelnemersnummer  door de hulpverleningsdiensten direct bij de organisatie van het 
evenement opvraagbaar zijn; 

3. Houd je aan de verkeersregels en houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer en 
de omgeving.  De fietstocht is geen wedstrijd. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers, rij 
altijd op de aangegeven fietspaden, gebruik een fietsbel, geef tijdig richting aan en volg 
aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars op; 

4. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht; 

5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish; 

6. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden; 

7. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels 

uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt. 

 
 

Gedragscode Mountainbiketochten 
 

1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. De deelnemers dragen 
zichtbaar een deelnemersnummer; 

2. De persoons- en contactgegevens van iedere deelnemer moeten doormiddel van het 
deelnemersnummer  door de hulpverleningsdiensten direct bij de organisatie van het 
evenement opvraagbaar zijn; 

3. Houd je aan de verkeersregels en houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer en 

de omgeving.  De fietstocht is geen wedstrijd. Waarschuw andere recreanten op tijd en op 
een beleefde manier. fiets alleen waar het is toegestaan, fiets in kleine groepjes en 

benader andere recreanten of drukke locaties stapvoets; 

4. Volg aanwijzingen van politie en/of verkeersregelaars op; 

5. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht; 

6. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval in de daarvoor 
bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish. Voorkom onnodig remmen om de 

ondergrond te sparen en maak geen onnodig lawaai; 

7. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels 

uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt.  

 

 


