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Betreft:  Aanvraag Evenementenvergunning t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2019 
Bijlage: Routekaarten en beschrijving, Veiligheidsplan 
 
Wageningen, 24 januari 2019 
 
Geachte mevrouw Girmenc-Kanmaz,  
 
Middels deze brief en bijgesloten aanvraagformulier  vragen wij ons vergunning te verlenen voor de 
organisatie van de "Jan Janssen Classic" en “Hel van Ede-Wageningen” op zaterdag 22 juni 2019 en 
verzoeken u daarbij de volgende aspecten te betrekken: 
 
NTFU -klassieker, geen wedstrijd 
De wegfietstoertocht heeft een sportief karakter, maar is met nadruk geen wedstrijd. Er worden dus ook 
geen tijden van vertrek en binnenkomst geregistreerd. Qua uitstraling, veiligheid en organisatie wordt de 
tocht met drie sterren (NTFU-klassieker) beoordeeld, hetgeen het hoogst haalbare in Nederland is. 
Ook de MTB-tocht heeft geen tijdregistratie, maar wil met een bovengemiddelde afstand inspelen op het 
langeduursporten (endurance). 
 
Het evenement wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) en het 
respecteert alle door deze sportbond vastgestelde reglementen. Daarenboven heeft de organisatie ook een 
aanvullend reglement opgesteld en gepubliceerd op de website www.janjanssenclassic.nl, pagina 
inschrijven/reglement. Bij voorinschrijving wordt de deelnemer verplicht akkoord te gaan met dit reglement.  
 
Daarnaast onderschrijven wij de standpunten van de stichting ‘IK FIETS VRIENDELIJK’ en doen we in onze 
communicatie een beroep op onze deelnemers rekening te houden met medeweggebruikers, respect te 
hebben voor het milieu en zich aan de verkeerregels te houden.  
Deelnemers en organisatie zijn via de NTFU verzekerd tegen schade aan derden.  
 
De deelnemers zullen herkenbaar zijn aan een stuurschild met nummer. Indien noodzakelijk kan 
het bevoegd gezag bij een calamiteit of geconstateeerde overtreding om de persoonsgegevens 
vragen. 
 
Afstanden en deelnemersaantal 
Er worden zes fietsafstanden aangeboden: 200, 175, 150, 125, 110 en 70 km op de weg en 100 en 60 km op 
de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 175, 150, 125, 
110 en 75 km zijn afkortingen van de langste afstand.  
 
De organisatie verwacht maximaal 5000 deelnemers bij de wegtochten en 1000 bij de MTB-tochten.  
Om die te kunnen handhaven is net als in eerder jaren verplichting tot voorinschrijving ingesteld. Alleen bij 
sterk achter-blijvende voorinschrijving zal er op de dag zelf nog kunnen worden ingeschreven.  
Dit alles wordt gecommuniceerd via onze website www.janjanssenclassic.nl en via digitale nieuwsbrieven.  
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Route 
De routes worden aangegeven middels het langs de openbare wegen aanbrengen van pijlen (15x35cm). De te 
gebruiken pijlen zijn rood/geel van kleur en zijn voorzien van een witte punt, waarop de letters TCW zijn 
aangebracht.  
 
MTB-route 
De mtb-route komt niet over uw gemeente. 
 
Startlocatie USC De Bongerd 
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2 in Wageningen. De organisatie opereert binnen de gebruiks-vergunning van het complex. 
 
Het inrichten van een aantal parkeerterreinen voor de ontvangst van naar verwachting zo'n 2800 tot 3000 
auto's zal plaatsvinden binnen de aan de Bornsesteeg en Droevendaalsesteeg gelegen universitaire 
gebouwcomplexen. Van het beheer van deze complexen wordt hiervoor, onder voorwaarden, schriftelijke 
toestemming verkregen.  
 
Andere verzorgingsposten 
Een verzorgingspost wordt ingericht bij het clubhuis van Toerclub Wageningen, Nudepark 81. 
Er worden verder verzorgingsposten ingericht bij PMT ECHOS LANDING in Schaarsbergen, Restaurant 
Heideroos in Eerbeek en KMT Bronbeek in Arnhem. Voor de MTB-tocht worden verzorgingsposten ingericht bij 
Sportcentrum Papendal en bij het Mountainbike Museum in Arnhem. 
 
Hulpverlening 
Om de veiligheid van de deelnemers te bewaken zal de organisatie verkeersregelaars en hulpverleners 
inzetten. Op de startlocatie en op de verzorgingsposten zullen teams van BLS-hulpverleners beschikbaar zijn. 
Daarnaast zullen er drie moteren en een artsenauto met ALS-hulpverleners op de route aanwezig zijn om 
eerste hulp te verlenen. 
 Alle contacten tussen de organisatie, de hulpdiensten en de deelnemers worden geleid door een centrale 
meldpost. Op 22 juni is de organisatie te bereiken onder tel.nr. 06 – 2217 3317. Dit calamiteitennummer 
wordt ook aan alle deelnemers bekend gemaakt.  
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Verkeersveiligheid 
TCW leden en gediplomeerde verkeersregelaars zullen worden ingezet om rond de parkeergebieden en 
gevaarlijke oversteken de verkeersstromen te begeleiden. De verkeersregelaars die binnen de gemeenten 
Wageningen, Ede en Renkum opereren zullen worden aangesteld door de burgemeester van Barneveld, 
volgend het mandateringsbesluit in de overeenkomst WERV-gemeenten. 
 
Alle aspecten van de organisatie worden samengevat in een alles omvattend veiligheidshandboek, dat  enkele 
dagen voorafgaande aan de uitvoering zijn definitieve beslag krijgt. Elke vrijwilliger, die binnen de organisatie 
wordt ingezet staat daarin met naam en functie vermeld en valt daarmee onder de eerder genoemde NTFU-
polisvoorwaarden. 
 
Wij danken u voor uw medewerking en gaan er van uit, dat de hier gegeven informatie voor u voldoende is. 
Mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij gaarne bereid op uw verzoek een en ander in detail toe te lichten. Graag 
zien we uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
TOERCLUB WAGENINGEN 
 
Frank Fiselier 
Coordinator Veiligheid 
p/a Julianastraat 76 
6707 DH  WAGENINGEN 
06 – 145 29 445 
tcw@fishmill.nl 
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Aanvraag evenementvergunning door bedrijf

Contactgegevens bedrijf
Inschrijfnummer KvK 40121332
Naam organisatie Toerclub Wageningen
Straatnaam p/a Julianastraat
Huisnummer 76
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Postcode 6707 DH
Plaats WAGENINGEN
Algemeen E-mail adres TCW@FISHMILL.NL (i)

Kloppen deze gegevens?
ja

nee

Gegevens contactpersoon
BSN
Naam (*) FH Fiselier
Aanhef (*) heer
Titel / Functie Coordinator Veiligheid
Bevoegdheid/ Rol binnen bedrijf
Telefoon (*) 0614529445 (i)

E-mail adres (*) TCW@FISHMILL.NL (i)

Kloppen deze gegevens? (*)
ja

nee

Het Evenement
Geef een korte omschrijving van het evenement. Geef daarbij een
zo nauwkeurig mogelijk overzicht van de activiteiten die tijdens dit
evenement plaats vinden. (*)

Jan Janssen Classic - Hel van Ede-Wageningen 2019
Fietstoertocht over weg (JJC) en bos (mtb)

Let op: U dient tevens een situatietekening aan de aanvraag toe te
voegen.

Hoeveel bezoekers verwacht u in totaal? (*) 6000
Hoeveel bezoekers verwacht u gelijktijdig op piekmomenten?(*) 1000
Let op: U dient een draaiboek aan de aanvraag toe te voegen

waarin in ieder geval wordt beschreven welke activiteiten
er plaats gaan vinden en welke objecten er geplaatst gaan
worden.

Indien de gemeente uw evenement als risicovol beoordeelt, kan de
gemeente ook nog van u een calamiteitenplan, een risicoanalyse en
een logistiek- en veiligheidsplan van u eisen.

Wat is de leeftijd van de dominante groep bezoekers? (*)
0 - 10 jaar, zonder ouders

0 - 10 jaar, met ouders

10 - 18 jaar, zonder ouders

10 - 18 jaar, met ouders

18 - 35 jaar

18 - 65 jaar

65+

alle leeftijden

* = Invoer verplicht

Periode
Geef de datum(s) en tijdstippen waarop het evenement plaatsvindt
(*)

Datum van Tijdstip van Datum tot Tijdstip tot

LET OP: Als het evenement op een zondag plaatsvindt, dan wordt
uw aanvraag aangemerkt als ontheffing op de zondagswet. Hiervoor
worden extra leges in rekening gebracht.

22-06-2019 06:30 22-06-2019 18:30 Nog een datum
Toelichting
Geef de datum en tijdstip van de op- en afbouwperiode aan.
Niet van toepassing.

* = Invoer verplicht



Locatie
Geef de exacte locatie(s) aan waar het evenement gaat plaatsvinden. (*)Fietstocht over openbare weg (de mtb-tocht komt niet in uw gemeente) Zie bijlage

met tekeningen en routebeschrijving.
(i)

Wie is contactpersoon tijdens het evenement?
Naam contactpersoon (*) Coordinatiepost USC De Bongerd
Telefoonnummer waarop contactpersoon tijdens het evenement
bereikbaar is? (*)

0622173317

* = Invoer verplicht

Drank en eten
Gaat u bedrijfsmatig alcohol schenken? (*)

Ja

Nee
Bedrijfsmatig houdt in dat u een zekere vorm van
winst behaalt uit de verkoop of verstrekking van de
zwakalcoholische dranken.
* = Invoer verplicht

Te plaatsen objecten
Wordt er een tijdelijk bouwwerk of tent geplaatst? (*)

Ja

Nee

Indien u kermisattracties gaat plaatsen vult u hieronder de RAS-nummers in van de attracties die worden geplaatst. (Klik op + voor volgend RAS-nummer).
Kermisattracties dienen te zijn voorzien van een certificaat van goedkeuring (CvG). Elke attractie met een dergelijk certificaat is opgenomen in het Register Attractie- en
Speeltoestellen (RAS). Hier is een uniek RAS-nummer aan gekoppeld.

Gaat u een barbecue of bak- en braadinrichting plaatsen? (*)
Ja

Nee
Gaat u nog andere objecten plaatsen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld
toiletten, tribunes, springkussen, etcetera. (*) Ja

Nee
* = Invoer verplicht

Verkeersmaatregelen
Te nemen maatregelen: (*)

Ik wil wegen afsluiten.

Er worden gediplomeerde verkeersregelaars ingezet.
Hier vindt u meer informatie
omtrent de aanstelling als
verkeersregelaar.

Ik wil parkeerplaatsen voor bezoekers regelen.

Ik wil bewegwijzeringsborden plaatsen.

Ik neem geen maatregelen met betrekking tot het verkeer.
Wanneer u minimaal n van de eerste vier opties heeft aangevinkt, dient u minimaal een tekening aan te leveren waarop wordt
aangegeven, indien van toepassing, welke wegen worden afgesloten, wat de routes zijn van en naar het parkeerterrein, waar de
fietsenstalling(en) zijn gesitueerd, wat de omleidingsroutes en inzetlocaties van verkeersregelaars zijn.
In sommige gevallen volstaat een eenvoudige schets. Aanvullend kan een aparte uitwerking van de verkeerssituatie worden gevraagd, dit
kan als onderdeel van het veiligheidsplan of apart in een mobiliteitsplan.
Het is ook een mogelijkheid om dit door een bedrijf te laten doen.
Omschrijf kort uw keuze (*) Ter begeleiding van de fietsers op de meest risicovolle oversteken

zullen gediplomeerde verkeersregelaars en motorbegeleiders
worden ingezet.

Inzet gediplomeerde verkeersregelaars.
Aantal gediplomeerde verkeersregelaars? (*) ca 30
Geef aan hoe u de (verkeers)veiligheid van de deelnemers en/of
bezoekers waarborgt.

Zie bijgesloten veiligheidsplan en concept inzetschema
verkeersregelaars.

* = invoer verplicht

Muziek en geluid
Wordt er geluid versterkt? (*)

Ja

Nee
Onder versterkt geluid worden professionele installaties en
omroepinstallaties verstaan. Het plaatsen van bijvoorbeeld een cd-
speler bij een buurtfeest valt hier niet onder.
U dient minimaal twee weken voor aanvang van het evenement
een informatiebrief onder omwonenden en bedrijven die mogelijk
hinder ondervinden van het evenement te verspreiden. Hierin moet
minimaal worden opgenomen wat kan worden verwacht (tijden,
soort muziek, enz.) en een telefoonnummer voor klachten tijdens
het evenement.Geef hiernaast duidelijk aan in welke straten u de
brief gaat verspreiden. Een voorbeeld van deze brief dient u bij deze
aanvraag te voegen.

http://www.apeldoorn.nl/product_verkeersregelaar_evenement


* = invoer verplicht

Veiligheid
Is er EHBO, BHV of beveiliging aanwezig? (*)

EHBO

BHV

Beveiligers

Geen van allen
Aantal EHBO'ers. (*) 20
Naam organisatie EHBO. (*) Nederlandse Rode Kruis

U dient er rekening mee te houden dat de gemeente aanvullende
eisen kan stellen.

Gaat u vuurwerk afsteken? (*)
Ja

Nee

Gaat u vuur stoken in de open lucht? (*)
ja

nee
* = invoer verplicht

Kansspelen
Gaat u een kansspel organiseren? (*)

Ja

Nee

* = invoer verplicht

Overige
Gebruik luchtruim.
Gaat u gebruik maken van het luchtruim? (*)

Ja

Nee
(Bijvoorbeeld helikopters, lucht - of kabelballons)

Reclame.
Gaat u reclame maken voor uw evenement? (*)

Ja

Nee
Dieren.
Zijn er dieren bij het evenement betrokken? (*)

Ja

Nee
Afvalwater.
Gaat u afvalwater lozen, bijvoorbeeld afkomstig van een
toiletwagen? (*) Ja

Nee
In Apeldoorn kan in veel gevallen geen afvalwater geloosd
worden op straatkolken, aangezien deze niet uitkomen op het
riool maar op oppervlaktewater.

* = invoer verplicht.

Keuze bijlagen toevoegen
Voor het toevoegen van documenten, bijvoorbeeld de
situatietekening, heeft u de mogelijkheid om de documenten digitaal
aan de aanvraag toe te voegen of deze per post na te sturen.
Op welke wijze wilt u de documenten bij de aanvraag voegen? (*)

Ik voeg de documenten digitaal toe.

Ik voeg de documenten per post toe.

Ik voeg de documenten deels digitaal en deels per post toe.
In het volgende blok heeft u de mogelijkheid eventuele digitale
documenten toe te voegen.
Let op: U dient de documenten binnen 1 week na indienen van de
aanvraag op te sturen (digitaal of per post).
* = invoer verplicht

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



Omschrijving Aanvraag Evenementenvergunning Bestand F-2082979787/JJC-HvEW 2019 Aanvraag Apeldoorn.pdf

Omschrijving Veiligheidsplan Bestand F-484712380/JJC-HvEW 2019 Veiligheidsplan.pdf

Omschrijving Routebeschijving Bestand F-152792906/JJC-HvEW 2019 Routekaarten en beschrijving
(2019-01-10).pdf

Omschrijving Verkeersregelaarsschema Bestand F634274402/JJC-HvEW2019 Verkeersregelaars (v0110).pdf

Omschrijving Bestand

Akkoordverklaring
Hierbij ga ik akkoord met de door mij ingevulde gegevens: (*)
Aanvragen en akkoord

ja
(*) invoer verplicht
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