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Inleiding

Vragen
Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met een medewerker Dienstverlening. Zij zijn te bereiken per e-mail
gemeente@brummen.nl of telefonisch 0575-56 82 33.

Organisatie

Persoon of organisatie
In welke hoedanigheid vult u deze aanvraag in?* Organisatie
Naam van de organisatie Toerclub Wageningen
Kvk registratienummer* 40121332

Gegevens aanvrager
Voorletters* FH
Tussenvoegsels
Achternaam* Fiselier
Geboortedatum* 18-05-1969
Geboorteplaats* Oldenzaal
Geslacht* Man
Straat* p/a Julianastraat
Huisnummer* 76
Huisnummertoevoeging
Postcode* 6707DH
Woonplaats* Wageningen
Telefoonnummer* 0614529445
E-mailadres* tcw@fishmill.nl
Wij gaan er vanuit dat wij met u, over alleen deze zaak, via dit e-mailadres mogen corresponderen. U bent zelf verantwoordelijk voor
een goede bereikbaarheid. Dit betekent onder andere dat u zelf tijdig een e-mail adreswijziging moet doorgeven en uw systeem de
ontvangst van berichten (ook omvangrijke) niet blokkeert.

Contactpersonen tijdens het evenement
1ste contactpersoon
Naam* Coordinatiepost USC De Bongerd
Functie* Algehele coordinatie veiligheid
Telefoonnummer* 06-22173317
Telefoonnummer tijdens evenement (mobiel)* 06-22173317
E-mailadres* tcw@fishmill.nl

2de contactpersoon
Naam Frank Fiselier
Functie Coordinator Veiligheid
Telefoonnummer 0614529445
Telefoonnummer tijdens evenement (mobiel) 0614529445
E-mailadres tcw@fishmill.nl

3de contactpersoon
Naam
Functie
Telefoonnummer
Telefoonnummer tijdens evenement (mobiel)
E-mailadres
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Evenement
Naam van het evenement* Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2019
Omschrijving evenement* fietstoertocht
Dit evenement is* publiekstoegankelijk
Dit evenement wordt georganiseerd door een plaatselijke vereniging of
instelling en bestaat uitsluitend uit niet-commerciële activiteiten voor de
leden en/of de plaatselijke bevolking*

Ja

Startdatum van het evenement* 22-06-2019
Adres locatie van het evenement* USC De Bongerd, Wageningen
Postcode van het evenement* 6707DH
Plaats van het evenement* Eerbeek
Datum opbouw van het evenement* 12-06-2019
Begintijd opbouw van het evenement* 14:00
Eindtijd opbouw van het evenement* 18:00
Datum afbouw van het evenement* 23-06-2019
Begintijd afbouw van het evenement* 8:00
Eindtijd afbouw van het evenement* 12:00
Hoeveel bezoekers verwacht u tijdens het evenement?* 1001-5000
Welke voorzieningen treft u ten aanzien van minder validen?* geen

Programma
Worden er optredens gegeven?* Nee

Begin-/ eindtijden evenement
dag* zaterdag
datum* 22-06-2019
van (begintijd)* 6:30
tot (eindtijd)* 18:30
Wilt u nog meer dagen opgeven?* Nee

Terrein

Inrichting terrein
Betreft het gemeentegrond of particuliere grond?* Gemeente
Heeft u toestemming van de eigenaar van de grond?* Ja
Levert u een plattegrond in?* Ja
Plaatst u een aggregaat?* Nee
Maakt u op een andere manier gebruik van stroom?* Nee
Maakt u gebruik van de gemeentelijke stroomkasten?* Nee
Plaatst u toiletvoorzieningen?* Nee
Hoe regelt u de watervoorziening?* in Restaurant Heideroos, Eerbeek
Maakt u gebruik van terreinverlichting?* Nee
Plaatst u muntenkassa’s?* Nee
Plaatst u dranghekken?* Nee
U kunt max. 120 dranghekken gebruiken van de gemeente, indien voorradig. Deze kunt u gratis afhalen wanneer u aan de
voorwaarden voldoet. Voorwaarden gratis dranghekken: - U haalt de dranghekken de werkdag vóór het evenement zelf op tussen
09:00 uur en 16:00 uur (met uitzondering van vrijdag dan tot 12:00 uur); - U brengt ze de dranghekken de werkdag ná het evenement
zelf terug tussen 09:00 uur en 16:00 uur (met uitzondering van vrijdag dan tot 12:00 uur). In alle andere gevallen kan de gemeente de
dranghekken brengen en halen en dan zijn de kosten €2,80 per dranghek.

Schoonmaak en afvalinzameling
Wie maakt de locatie schoon?* Zelf
Op welk tijdstip wordt de locatie schoon opgeleverd? * nvt
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Groepskamperen
Tijdens dit evenement zal er met een groep gekampeerd worden buiten
een daarvoor bestemd kampeerterrein*

Nee

Bouwwerken
Plaatst u een tent, een tijdelijk bouwsel of een gesloten terrein waarop/-
in meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn, 10 of meer kinderen
jonger dan 12 jaar aanwezig zijn, in geslapen wordt of gebruikt u een
gebouw tijdelijk anders?*

Nee

Tenten en overkappingen
Plaatst u een tent voor minder dan 50 personen?* Nee
Plaatst u overkappingen (overkappingen moeten aan minimaal drie
zijden geopend zijn)?*

Nee

Tenten, overkappingen en dergelijke  intekenen op de plattegrond.

Podium/tribune
Plaatst u een podium?* Nee
Plaatst u een tribune?* Nee
Plaatst u overige bouwwerken als hekken, torens, klimwanden,
stellages?*

Nee

Kramen
Plaatst u kramen?* Nee

Kermis
Plaatst u kermisattracties?* Nee

Speelattributen
Plaatst u speelattributen, zoals springkussens e.d.?* Nee

Horeca

Horecavoorzieningen
Verkoopt u alcohol?* Nee
Plaatst u patatkramen?* Nee
Plaatst u ijskramen?* Nee
Zijn er overige standplaatshouders?* Nee

Verkeer

Route
Zet u tijdens uw evenement routes uit? * Ja
Voeg de routetekening toe als bijlage.
Maakt u bij de routes of omleiding gebruik van verkeersborden
routemarkering?*

Nee

Parkeren
Waar kunnen bezoekers parkeren en hoeveel bezoekers verwacht u?* nvt
Zet u parkeerwachten in? * Nee
Regelt u een fietsenstalling?* Nee

Afsluiten
Zijn er verkeersmaatregelen nodig, zoals (gedeeltelijk) afsluiten van
wegen?*

Nee
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Wilt u een parkeerverbod instellen?* Nee

Verkeersregelaars
Zet u verkeersregelaars in?* Ja

Geneeskundige voorzieningen
Is er EHBO aanwezig?* Ja
Hoe is deze herkenbaar voor het publiek?* Kleding Ned Rode Kruis
Hoeveel EHBO-ers worden er ingezet? 2 bij restaurant Heideroos, Eerbeek
Is de EHBO constant aanwezig?* Ja
Zijn overige hulpdiensten aanwezig op het terrein?* Ja
Welke hulpdiensten zijn aanwezig?* NRK ALS en BLS ondersteuning mobiel op route

Reclame

Reclame op gemeentelijk terrein
Wilt u driehoeksborden en/of spandoeken plaatsen op gemeentelijk
terrein?*

Nee

Reclame op particulier terrein
Wilt u driehoeksborden en/of spandoeken plaatsen op particulier terrein
voor maximaal 30 dagen*

Nee

Geluid
Maakt u gebruik van geluidsversterkende apparatuur?* Nee

Vuurwerk
Steekt u vuurwerk af?* Nee

Veiligheid

Beveiliging/stewards/contactpersonen
Is voor dit evenement een veiligheidscoördinator aangesteld?* Ja
Naam * Coordinatiepost USC De Bongerd
Telefoonnummer * 06-2217 3317
E-mail* tcw@fishmill.nl
Zet u stewards in?* Nee
Zet u een beveiligingsbedrijf in?* Nee

veiligheidsmaatregelen

Omwonenden
Welke straten gaat u informeren?* nvt
Zet u nog andere middelen in om de omwonenden te informeren?* Nee

Bijlagen

Bijlagen
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U bent verplicht een plattegrond van het evenemententerrein in te
sturen. Hoe stuurt u deze toe?*

als bijlage

U bent verplicht een draaiboek van het evenement in te sturen. Hoe
stuurt u deze toe?*

als bijlage

U bent verplicht een verkeersplan in te sturen. Hoe stuurt u deze toe? als bijlage
U bent verplicht een veiligheidsplan/calamiteitenplan in te sturen. Hoe
stuurt u deze toe?*

als bijlage

Voegt u nog andere bijlagen bij deze aanvraag* Nee
Voeg bijlagen toe:* JJC-HvEW 2019 Aanvraag Brummen.pdf

JJC-HvEW 2019 Veiligheidsplan.pdf
JJC-HvEW 2019 Routekaarten en beschrijving
(2019-01-10).pdf
JJC-HvEW2019 Verkeersregelaars (v0110).pdf


