
 
 

 

pagina datum zaaknummer 
1 24 april 2022 RHD- 822455 

 

 
Toerclub Wageningen 
t.a.v. Frank Fiselier  
 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH Wageningen 

Publiek 
 
datum zaaknummer uw brief/kenmerk 
24 april 2022 RHD-822455 9 maart 2022 
   
behandeld door doorkiesnummer bijlage(n) 
René Arentshorst  026-4976 911 Routes. 
     
onderwerp   
Melding doorkomst JJC/Hel van Wageningen wielertoertocht    
 
 
Beste Frank,  
 
Hierbij bevestig ik de doorkomst van de JJC/Hel van Wageningen die op 25 juni 2022 bij de 
gemeente Rheden is aangemeld. 
 
Activiteit   : wielertoertocht   
Datum     : 25 juni 2022 tussen 10.30 uur – 15.00 uur  
Afstand    : 70, 110, 150 en 200 km. 
Deelnemers   : ca. 2500 
Doorkomstplaats(en) : Laag-Soeren, Dieren, De Steeg, Rheden, (Posbank) en  

  Velp. 
 
Covid 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen 
elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.  
Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed je handen. 
• Geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand. 
• Deelnemers blijven thuis bij klachten en laten zich direct testen. 

 
Voorschriften: 

 Toerclub Wageningen zorgt, waar dit nodig is, voor toezicht op de opgegeven route. 
 De verklaring van geen bezwaar met eventuele bijlage of een kopie hiervan kan op 

verzoek van politie, toezichthouder gemeente en Natuurmonumenten getoond worden. 
 De melding geldt voor de openbare wegen en fietspaden die in beheer zijn van de 

gemeente Rheden.  
 Deelnemers zijn gast in onze gemeente en houden rekening met het natuurgebied 

(Nationaal park Veluwezoom) waarin men fietst. 
 De deelnemers houden zich aan de algemeen geldende verkeersregels. 
 Deelnemers houden zich aan het door de NTFU opgestelde toerfietsreglement.  
 Waar nodig geeft toerclub Wageningen d.m.v. het plaatsen van bordjes aan dat er een 

(gevaarlijke) afdaling nadert. 
 Inzet van verkeersregelaars bij gevaarlijke kruisingen en/of oversteekpunten. 
 Afwijken van en/of wijzigingen in de route en datum geeft toerclub Wageningen op tijd 

door. 
 De route mag op 24 juni (voor zonsondergang) 2022 worden voorzien van routepijlen. 
 Routebordjes zijn uiterlijk 24 uur na afloop van de toertocht verwijdert.  
 De route wordt na afloop schoon en in de oorspronkelijke staat achtergelaten. 

 
Weeralarm 
Code groen: geen bijzonderheden 
Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing. 
Code geel: wees alert 
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Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen 
waarbij het raadzaam is op te letten, in het bijzonder als men onderweg is. Code geel kan  
48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 
procent. 
Code oranje: wees voorbereid 
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op 
schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren 
worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is. 
 
Code rood (weeralarm): onderneem actie 
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft.  
De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-
ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur 
uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als 
er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. 
 
Contactpersoon 
Frank Fiselier, 06-22 17 33 17. 
 
Aansprakelijkheid 
De gemeente Rheden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aanspraken van door derden 
geleden schade als gevolg van het gebruik van deze melding. 
Toerclub Wageningen vrijwaart de gemeente Rheden tegen voortvloeiende aanspraken en 
schadevergoeding. 
 
Disclaimer 
Als blijkt dat het belang van de publieke gezondheid en veiligheid daarom vraagt, zal de verleende 
toestemming alsnog worden ingetrokken. Daarvoor kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen 
noch de gemaakte kosten verhalen. Tevens wijs ik u er op dat, ook in geval de wielertoertocht 
door kan gaan, van u maatregelen verwacht kunnen worden in het belang van de 
volksgezondheid, ook als deze aanvankelijk in uw melding niet voorgeschreven zijn. 
U kunt immers ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden 
schade, wegens het onvoldoende nemen van maatregelen. Indien er toestemming is verleend  
terwijl nadien blijkt dat de landelijke maatregelen de toertocht niet toestaan, dan mag deze 
ondanks de toestemming niet doorgaan. De landelijke regeling gaat namelijk voor op de lokale 
vergunningverlening. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
                                               
René Arentshorst, 
Team Omgevingsrecht en Veiligheid 
 
Datum van verzending: 21 april 2022 
 
Afschrift aan: 

- tcw@fishmill.nl  
- secretariaatveluwezoom@natuurmonumenten.nl 
- evenementenijs@gelderland-midden.politie.nl 
- handhaving@rheden.nl 
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