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Gemeente Wageningen 
Algemene Zaken - M. Van der Swaluw 
Markt 22 
6701 CZ  Wageningen 
  
Betreft:  Aanvraag Evenementenvergunning t.b.v. Jan Janssen Classic en Hel van Ede-Wageningen 2019 
Bijlage: Routekaarten en beschrijving, Veiligheidsplan, Aanvraagformulier, Module Alcohol 
 
Wageningen, 14 januari 2019 
 
Geachte heer van der Swaluw,  
 
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 zeven fietsafstanden aangeboden: 200, 175, 150, 125, 110 en 70 km op de weg en 95 en 60 km 
op de onverharde weg (MTB). Bijgevoegd is een beschrijving van de 200 km-route. De routes van 150, 125, 
110 en 70 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 route van de twee mtb-afstanden worden met hulp van zustervereniging WV Ede uitgetekend en in 
samenspraak met alle betreffende terreinbeheerders vastgesteld. De route wordt in het veld uitgezet d.m.v. 
routepijlen en etiketpaaltjes, voorzien van het MTB-logo, TCW-logo en het logo van sponsor Wageningen 
Universiteit. Bij het uitzetten van de route en controleren van het verloop van het evenement worden geen 
gemotoriseerde voertuigen gebruikt. 
  
Tijdens het ophalen van de paaltjes/pijlen zal een inspectie worden uitgevoerd op de gevolgde route en daar 
waar onverhoopt door de deelnemers afval is achtergelaten, zal dit worden opgeruimd. 
 
Startlocatie USC De Bongerd 
Start en aankomst van het evenement vinden plaats in het universitaire sportcentrum De Bongerd, 
Bornsesteeg 2. Het inrichten van een aantal terrassen, het aanleggen van een start- en finishstraat met 
gebruikmaking van dranghekken en reclame-uitingen, het plaatsen van een fietsenstalling m.b.v. 
dranghekken, het plaatsen van kraampjes, het ten gehore brengen van muziek en geluid etc. vindt allemaal 
plaats op de terreinen van het genoemde sportcomplex.  
De organisatie opereert binnen de gebruiksvergunning van het complex. 
 
De bereikbaarheid van de overige delen van het sportcomplex (o.a. tennisbanen, midgetgolf) en het zwembad 
blijft gegarandeerd, alsmede de bereikbaarheid van het gehele complex voor hulpdiensten. Parallel aan de 
finishstraat zal de toegangsweg tot de hockeyvelden en de sporthal onbelemmerd blijven. Ook een van de 
parkeerstraten richting de sporthal blijft vrij van hekken en bogen. 
De gehele dag zal de ingang aan de Bornsesteeg van de toegangsweg naar het complex bemand zijn door 
leden van de organisatie.  
 
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.  
Parkeerverwijzingsborden (50x50 cm) zullen op strategische plaatsen in de gemeente worden aangebracht en 
direct na afloop verwijderd. Binnenkomend verkeer wordt via de Lawickse Allee en Diedenweg verwezen naar 
de rotonde Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg. 
 
Verzorgingspost Nudepark 
Een verzorgingspost wordt ingericht bij het clubhuis van Toerclub Wageningen, Nudepark 81.  
Op het terrein van het clubhuis worden een urinoir en een chemisch toilet geplaatst. Vanuit het clubhuis zal 
muziek ten gehore worden gebracht tussen 8.00 uur en 15.00 uur. De post wordt opgeheven om 15.00 uur. 
 
Door de eigenaar van het tegenover gelegen bedrijfsverzamelgebouw is toestemming verleend om op het 
parkeerterrein van dit pand een fietsenparkeerplaats in te richten. Dat zal gebeuren met dranghekken. Het 
tussen deze panden gelegen wegvak zal middels verkeersregelaars dynamisch afgesloten worden tussen 8.00 
en 15.00 uur, echter kunnen incidenteel vrachtwagens richting het afvalbrengstation worden doorgelaten.   
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Andere controleposten 
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.  
 
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 
 

 

mailto:tcw@fishmill.nl


AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

Aanvraagformulier APV vergunning evenement 

Dit aanvraagformulier met bijlagen moet zo ver mogelijk voor aanvang van het evenement worden 
ingediend. Een aanvraag dient minimaal 6 weken voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. 
Wij adviseren u echter om de aanvraag drie maand van tevoren in te dienen.   

Mocht het formulier minder dan 6 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend, kan het 
bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen. 

Aan een vergunning zijn leges en – indien gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte – precario 
verbonden.  

LET OP:  
Het formulier moet voor verzending ondertekend worden (zie onderdeel 18) 

Nota bene: Bij formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet van de gevraagde bijlage(n) zijn 
voorzien, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid 
gesteld om binnen 14 dagen de aanvraag compleet te maken. Aanvragen die niet binnen de gestelde 
termijn worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.  



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

Bij uw aanvraag dient u een situatietekening (schaal 1:1000 en indien nodig voor details tevens schaal 
1:100) bij te voegen. Hierop moeten het evenemententerrein, eventuele parkeergelegenheid en alle te 
plaatsen objecten (zoals tenten, podia, verkeersmaatregelen, EHBO-posten en dergelijke) worden 
weergegeven. Waar dit noodzakelijk is, zal het aangegeven worden bij de betreffende vraag.  

1. Gegevens aanvrager (vergunninghouder)

1.1.     Naam en voorletters __________________________________________ 

1.2.     Indien van toepassing:  
  Naam bedrijf / instelling / __________________________________________ 
  stichting / vereniging 

1.3.     KvK-nummer / BSN __________________________________________ 
1.4.     Adres / postbusnummer  __________________________________________ 
1.5.     Postcode en plaats __________________________________________ 
1.6.     Telefoon (overdag) __________________________________________ 
1.7.     Telefoon (mobiel) __________________________________________ 
1.8.     E-mailadres __________________________________________ 
1.9.     Contactpersonen en telefoonnummers tijdens het evenement 

  Contactpersoon 2: ____________________    Telefoonnummer: _______________ 

2. Machtiging

2.1.     Verzorgt een gemachtigde deze aanvraag? 
□ Ja (Vul de gegevens in van de gemachtigde)

□ Nee (Ga door met vraag 3

2.2.     Naam en voorletters _______________________________________ 

2.3.     Functie _______________________________________ 

2.4.     Burgerservicenummer _______________________________________ 

2.5.     Handtekening bevoegde  _______________________________________ 

    Contactpersoon 1: ____________________    Telefoonnummer: __06-2217 3317___ 
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3. Evenement

3.1.Naam evenement: _______________________________________
Soort evenement: 

□ Muziekevenement
□ Sportwedstrijd
□ Auto- en/ of motorsportevenement
□ Wandelmars
□ Beurs
□ Markt/braderie
□ Optocht
□ Buurtfeest / (buurt)barbecue
□ Kermis
□ Volksfeest
□ Tentfeest
□ Anders, namelijk: ____________

3.2.     Is het evenement al eens eerder georganiseerd? 

□ Ja, namelijk (wanneer en waar):
_______________________________________ 
_______________________________________ 
□ Nee

2019
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4. Periode evenement

4.1.     Op welke data en tijdstippen bouwt u het evenement op?

________    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 

4.2.     Op welke data en tijdstippen vindt het evenement plaats? 

_______ tot ____________ (Indien het evenement op één dag plaats vindt, vult u enkel die 

Tijdstip dag 1 vanaf: ____________ tot ____________ 
Tijdstip dag 2 vanaf: ____________ tot ____________ 
Tijdstip dag 3 vanaf: ____________ tot ____________ 
Tijdstip dag 4 vanaf: ____________ tot ____________ 
(Indien het evenement op één dag plaats vindt, vult u enkel de tijdstippen in van die dag) 

4.3.     Op welke data en tijdstippen breekt u het evenement af? 

_______    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 
Datum: ____________    Van ____________ tot ____________ 

Datum: 21/6

Datum vanaf: _22/6
datum in) 

Datum: _23/6
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5. Locatie

5.1.     Op hoeveel locaties vindt het evenement plaats? □ Eén locatie
(vul vraag 5.2 in)

□ Meerdere locaties
(vul vraag 5.2 in)

□ Een route
(vul vraag 5.3 in)

5.2.     Locatie(s) van het evenement _______________________________________ 
  (Voeg een kaart toe als bijlage) _______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

5.3.     Hoe wordt de route afgelegd? □ Lopend
  Meerdere antwoorden mogelijk □ Fietsend

     (Voeg een kaart toe als bijlage) □ Rijdend in auto’s
□ Anders, namelijk
__________________

5.4.     Is het evenement gemeentegrens overschrijdend? □ Ja, namelijk:
 Indien het antwoord ‘ja’ is, welke gemeente(n) zijn betrokken? __________________ 

     (Nota bene: Indien het antwoord ‘ja’ is, dient u ook een vergunning __________________ 

 aan te vragen in de overige gemeenten) __________________ 

__________________ 

□ Nee

5.5.     Bent u eigenaar van het terrein 
  waarop het evenement plaats vindt? □ Ja (Ga naar vraag 5.9)

□ Nee (Ga naar vraag 5.6)

5.6.     Is er toestemming van de eigenaar van het terrein? □ Ja (Voeg de verklaring van de eigenaar

toe aan dit formulier)

□ Nee
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5.7.     Naam en voorletters eigenaar van de grond ____________________________ 
5.8.     Adres eigenaar van de grond ____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

5.9.     Wat is het huidig gebruik van het terrein? ____________________________ 

5.10. Is het evenemententerrein afgesloten? □ Ja, namelijk door middel van
____________________________
____________________________
□ Nee

5.11. Op welke ondergrond vindt het evenement plaats? □ Harde ondergrond
(Klinkers, asfalt etc.)

□ Zachte ondergrond
(Zand, gras etc.)

□ Water

5.12. Wat is de verblijfplaats van het publiek? □ Binnenlocatie
      (Ga naar vraag 5.13)

                        □ Buitenlocatie
                                                                (Ga naar vraag 5.14)

5.13. Welke binnenlocatie wordt gebruikt? □ Bestaand gebouw
□ Tijdelijk gebouw
□ Tent
□ Anders, namelijk
__________________

5.14. Vindt het evenement plaats in 
een reguliere horecagelegenheid? □ Ja

□ Nee (Zie opmerking 5.14)

Opmerking 5.14: indien er alcoholische dranken worden verstrekt, dient u te beschikken over een 
ontheffing ex. Art. 35 DHW. De aanvraag hiervoor kunt u bijvoegen bij dit formulier. 

Voeg een kaart toe als bijlage 

N.b.: Binnenlocatie = in een tent c.q. inrichting

Buitenlocatie = in de openlucht, of op de openbare weg
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6. Publiek

6.1.     Hoe is het publiek aanwezig bij het evenement? □ Als toeschouwer
□ Als toeschouwer en deelnemer

6.2.     Wat is het verwachte – gelijktijdig aanwezig – aantal bezoekers / deelnemers? 
             □ 0 - 1000

       □ 1001 - 1500
□ 1501 - 3000
□ 3001 - 5000
□ 5001 - 10.000
□ 10.001 - 15.000
□ 15.001 - 30.000
□ 30.001 - 50.000
□ > 50.000

6.3.     Te verwachten leeftijdscategorieën □ 0   -   12 jaar (Zonder aanwezigheid ouders)

□ 0   -   12 jaar (Met aanwezigheid ouders)

□ 13  -   17 jaar
□ 18  -   30 jaar
□ 31  -   64 jaar
□ > 65 jaar
□ Alle leeftijden

6.4.     Zijn er specifieke groepen aanwezig? □ Ja, mindervaliden
□ Ja, politiek-sensitieve personen
□ Ja, geweld-sensitieve personen
□ Ja, leden Koninklijk Huis
□ Ja, anders namelijk
_________________________
□ Nee

6.5.     Is er mogelijk alcohol- of drugsgebruik? □ Ja, alcohol
□ Ja, drugs
□ Ja, alcohol en drugs
□ Nee

6.6.      Wordt er gebruik gemaakt van 
 overnachtingsmogelijkheden?  □ Ja (Voeg situatietekening bij)

□ Nee

6.7.     Maken dieren deel uit van het evenement? □ Ja, namelijk: ___________________
□ Nee

Indien het evenement meerdere dagen duurt, dan aangeven 

hoeveel bezoekers / deelnemers maximaal per dag verwacht 

worden.
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7. Te plaatsen objecten

7.1.     Worden één of meerdere podia geplaatst? □ Ja (Voeg situatietekening bij)

□ Nee

7.2.     Worden één of meerdere tribunes geplaatst? □ Ja (Voeg situatietekening bij)

□ Nee

7.3.     Worden één of meerdere tenten geplaatst? □ Ja (Voeg situatietekening bij)

□ Nee

7.4.     Worden objecten zoals snackwagens, eetkraampjes, 
  drankwagens, toiletwagens etc. geplaatst? □ Ja (Voeg situatietekening bij)

□ Nee
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8. Verkeer & parkeren

8.1.     Worden tijdens het evenement verkeersmaatregelen getroffen? □ Ja (Geef maatregelen weer op
de  situatietekening)

□ Nee

8.2.     Worden gecertificeerde verkeersregelaars ingezet? □ Ja
(Geef de locatie(s) aan op de
situatietekening) (Voeg de
gegevens van de gecertificeerd
verkeersregelaars bij als
bijlage bij dit formulier)

□ Nee

8.3.     Moeten straten en / of parkeerterreinen afgesloten worden? □ Ja, namelijk
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(Geef de locatie(s) tevens aan op de 
 situatietekening) (Ga naar vraag 
8.4) 
□ Nee (Ga verder met vraag 8.5)

8.4.     Op welke datum en welke tijdstippen moeten de maatregelen getroffen worden? 

Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Maatregel:__________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Maatregel:__________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Maatregel:__________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Maatregel:__________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Maatregel:__________ 

8.5.    Hoe is de toegankelijkheid van aan- en afvoerwegen? □ Goed (3 of meer beschikbare wegen)

□ Matig (2 beschikbare wegen)

□ Slecht (1 beschikbare weg of gehele

afsluiting)

8.6.     Is het evenement van invloed op de bereikbaarheid 

    voor hulpdiensten voor omwonenden?  □ Ja
□ Nee

8.7.     Hoe wordt de bereikbaarheid voor hulpdiensten gedurende het evenement geborgd? Geef dit 
  tevens weer op de situatietekening.  
  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

8.8.     Ondervindt het openbaar vervoer hinder van afzettingen? □  Ja 
 (Geef deze maatregelen weer op de 
  situatietekening) 

□ Nee
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9. Afval, milieu en voorzieningen

9.1.     Is er sprake van tijdelijke voorzieningen op het gebied van (drink)water en/of sanitair?

□ Ja, namelijk (Geef deze voorzieningen weer op de situatietekening):

□ Douches Aantal: ____________ 
□ Wasgelegenheden Aantal: ____________ 
□ Toiletten Aantal: ____________ 
□ (Binnen)fonteinen Aantal: ____________ 
□ Sproei-installaties / waterkunstwerken Aantal: ____________ 
□ Koeltorens Aantal: ____________ 
□ Zwembaden / whirlpools Aantal: ____________ 
□ Drinkwatervoorziening Aantal: ____________ 
□ Kleedkamers Aantal: ____________ 
□ Anders, namelijk ____________ Aantal: ____________ 

□ Nee

9.2.     Zijn er sanitaire voorzieningen voor invaliden? □ Ja (Geef deze voorzieningen weer op de
situatietekening)

□ Nee

9.3.     Wordt er afvalwater geloosd op het riool, 
     de bodem of het oppervlaktewater? □ Ja

□ Nee

9.4.     Worden er stroomvoorzieningen getroffen 
    en zo ja, waar?  □ Ja (Geef deze voorzieningen weer op de

situatietekening)
□ Nee

9.5.     Is er één of meer van de volgende 
     er voorzieningen / activiteiten?  

□ Ja, namelijk:
□ Kinderopvang
□ Zandbak
□ Speeltoestellen
□ Ballenbak
□ Anders, namelijk
__________________

□ Nee

9.6.     Hoe is de schoonmaak van de evenementenlocatie tijdens en na het evenement geregeld? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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10. Verkoopactiviteiten

Vindt er verkoopactiviteit van goederen plaats? □ Ja, namelijk
(Geef deze activiteiten weer op de
situatietekening) (Beantwoord vraag 10.2):
□ Rommelmarkt
□ Verkoop commercieel
□ Anders, namelijk:
__________________

` □ Nee (Ga verder met vraag 11.1)

10.1. Op welke locatie(s), datum/data en tijdstip(pen) zal verkoopactiviteit van goederen 
plaatsvinden? 

Locatie: ________________   Datum: _  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 

22/6
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11. Dranken en / of etenswaren

11.1. Wordt bedrijfsmatig – tegen vergoeding – zwak- 
 alcoholhoudende dranken buiten een reguliere  

horeca-lokaliteit verstrekt? □ Ja (u dient het aanvraagformulier voor een

ontheffing ex. art 35 DHW en een kopie van het

legitimatiebewijs van de leidinggevende bij te

voegen)

□ Nee (Ga verder met vraag 11.3)

11.2. Worden voorzorgsmaatregelen getroffen ter voorkoming 
van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar? □ Ja, namelijk:

__________________
□ Nee

11.3. Worden etenswaren verstrekt / verkocht 
tijdens het evenement? □ Ja en ter plekke bereid door middel

van:
□ Een gasinstallatie
□ Zonder gasinstallatie
□ Barbecue
□ Anders, namelijk:
__________________

□ Ja, maar niet ter plekke bereid
□ Nee

11.4. Indien er etenswaren worden verstrekt / verkocht, welke etenswaren zijn dit? 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

12. Muziek en geluid

12.1. Wordt geluid ten gehore gebracht? □ Ja, niet versterkt (Geef de locatie
aan op de situatietekening) (Ga verder
met vraag 12.2)

□ Ja, versterkt (Geef de locatie aan
op de situatietekening) (Ga verder met
vraag12.2)

□ Nee

12.2. Welk geluid wordt ten gehore gebracht? □ Muziek van een soloartiest
□ Muziek van een muziekgroep
□ Muziek van een koor
□ Spreker
□ Cabaret
□ Anders, namelijk:
__________________

12.3. Is een omroepinstallatie aanwezig? □ Ja
□ Nee

12.4. Op welke locatie(s), datum/data en tijdstip(pen) zal geluid ten gehore worden gebracht? 

Locatie: ________________   Datum: _  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 

22/6



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

13. Veiligheid

13.1. Is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf aanwezig? □ Ja, namelijk:

Bedrijfsnaam: __________________
Certificatienummer: __________________
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __________________ 

□ Nee

13.2. Hebt u geneeskundige voorzieningen getroffen? □ Ja, namelijk (Vul ook vraag

13.3 in):
□ EHBO
□ BHV
□ Ambulance
□ Anders, namelijk:
__________________

□ Nee (Ga naar vraag 13.5)

13.3. Wat zijn de gegevens van de geneeskundige organisatie(s)? 

Naam organisatie: _ __________ 
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __ _____ 

Naam organisatie: __________________ 
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __________________ 

Naam organisatie: __________________ 
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __________________ 

13.4. Is speciale beveiliging noodzakelijk voor de aanwezigen? □ Ja, namelijk voor (Vul ook

vraag 13.5 in):
□ Artiesten
□ Organisatie
□ Genodigden
□ Anders, namelijk:
__________________

□ Nee (Ga naar vraag 13.6)

06-22173317
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AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

13.5. Is deze speciale beveiliging geregeld?  □ Ja, namelijk:

Bedrijfsnaam: __________________
Certificatienummer: __________________
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __________________ 

Bedrijfsnaam: __________________
Certificatienummer: __________________
Contactpersoon tijdens het evenement: __________________ 
Telefoonnummer contactpersoon:   __________________ 

□ Nee

13.6. Wordt tijdens het evenement gebruik gemaakt van vuurwapens? □ Ja, namelijk (Vul ook

vraag 13.7 in):
__________________
__________________
□ Nee (Ga naar vraag 13.8)

13.7. Op welke locatie(s), datum/data en tijdstip(pen) wordt gebruik gemaakt van vuurwapens? 

Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Activiteit: __________ 

13.8. Welke risico’s ziet u voor de veiligheid van de bezoekers van uw evenement? 

_________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________ 

13.9. Welke maatregelen worden getroffen om de risico’s te beheersen? 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

14. Brandveiligheid

14.1. Is er sprake van open vuur? □ Ja, namelijk
(Geef deze weer op de
situatietekening):
□ Vuurkor(f)(ven)
□ Fakkel(s)
□ Vuurplaats(en)
□ Anders, namelijk:
__________________

□ Nee

14.2. Wordt er vuurwerk afgestoken? □ Ja, namelijk:

Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____ 
Locatie: ________________   Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____ 

□ Nee

14.3. Wordt gebruik gemaakt van (brandgevaarlijke) 
special effects?  □ Ja, namelijk

(Geef deze weer op de
situatietekening):

__________________
__________________
__________________

□ Nee

14.4. Zijn brandgevaarlijke stoffen – zoals gasflessen, brandstoffen 
  en dergelijke – aanwezig en / of worden deze gebruikt? □ Ja, namelijk

(Geef de locatie hiervan weer
Op de situatietekening):

Materiaal: ________________   Hoeveelheid: _____ Locatie: ________________   
Materiaal: ________________   Hoeveelheid: _____ Locatie: ________________ 
Materiaal: ________________   Hoeveelheid: _____ Locatie: ________________   
Materiaal: ________________   Hoeveelheid: _____ Locatie: ________________   
Materiaal: ________________   Hoeveelheid: _____ Locatie: ________________   

□ Nee



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

15. Kamperen

15.1. Wordt bij het evenement gekampeerd? □ Ja (Geef op de situatietekening
weer waar gekampeerd wordt
en hoe dit terrein ontsloten
wordt) (Ga naar vraag 15.2 en
15.3)

□ Nee (Ga naar vraag 16.1)

15.2. Hoeveel personen zullen naar verwachting gaan kamperen, welke periode, welke tijd en welke 
locatie? 

Aantal: ___  Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Locatie: _____________________ 
Aantal: ___  Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Locatie: _____________________ 
Aantal: ___  Datum: _____  Tijdstip vanaf: ____  tot ____  Locatie: _____________________ 

15.3. Op welke manier wordt gekampeerd (Meerdere antwoorden mogelijk) ? 

□ Tent(en)
□ Caravan(s)
□ Camper(s)
□ Trailer(s)
□ Anders, namelijk:
_____________________



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

16. Kansspelen

16.1. Organiseert u een kansspel (loterij, bingo etc.) □ Ja (Ga naar vraag 16.2)

□ Nee (Ga naar vraag 17.1)

16.2. Welk type kansspel organiseert u? □ Loterij
□ Bingo
□ Gokmachine(s)
□ Anders, namelijk:
_____________________

16.3. Wat is het prijzenbedrag? (Indien het prijzenbedrag _____________________ 
meer bedraagt dan € 4500,00, dan moet de aanvraag bij 
het Ministerie van Justitie worden ingediend) _____________________ 

16.4. Hoeveel deelnemingsbewijzen worden uitgegeven? _____________________ 

16.5. Wat is de inleg per deelnemingsbewijs? _____________________ 

16.6. In welke periode vindt de uitgifte plaats? _____________________ 

16.7. Waar vindt de trekking plaats?  _____________________ 

16.8. Door wie wordt de trekking gedaan? _____________________ 

16.9. Waar wordt de netto-opbrengst aan besteed? _____________________ 



AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING 

17. Promotie

Wilt u reclameborden plaatsen of spandoeken ophangen, dan dient u hiervoor een vergunning aan te 
vragen. Het aanvraagformulier hiervoor is bijgevoegd als bijlage. 

18. Opmerkingen / toelichting / ondertekening

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 Naam:  Ondertekening: 

_______________________ 

Nota bene: bijvoegen kopie geldig identiteitsbewijs en – indien van toepassing – 
bewijs inschrijving KvK, Certificaat Ambulante Handel, verklaring toestemming 
eigenaar grond en in dit formulier gevraagde documenten en kaartmateriaal. 

14-jan-2019
_______________________ Datum:________ 



BIJLAGE 1: Hoofdstuk drankverstrekking 

Attentie!  
Wanneer tijdens het evenement alcoholhoudende drank verkocht wordt buiten een bestaande horecagele-
genheid, is een ontheffing volgens art. 35 van de Drank en Horecawet nodig. Hiervoor dient dit gedeelte van 
het aanvraagformulier te worden ingevuld.  

In het kader van het alcoholbeleid in Regio de Vallei wordt er plaatselijk door een horeca BOA  toezicht ge-
houden op de naleving van de Drank- en Horecawet en met name de naleving van de leeftijdsgrenzen voor 
alcoholverkoop.  

1. Wie verzorgt de drankverstrekking?

Achternaam en voorletters 
man             vrouw  

Naam horecabedrijf (indien van toepassing) 

Straatnaam en huisnummer 

Vestigingsplaats en postcode horecabedrijf (indien 
van toepassing) 

2. Kruist u aan welke leeftijdsgroepen u verwacht op het evenement.

Leeftijdsopbouw: 

□ 0 – 10 jaar (zonder aanwezigheid ouders)

□ 0 – 10 jaar (met aanwezigheid ouders)

□ 10 – 18 jaar (zonder aanwezigheid ouders)

□ 10 – 18 jaar (met aanwezigheid ouders)

□ 18 – 30 jaar

□ 30 – 45 jaar

□ > 45 jaar

(meerdere antwoorden mogelijk)

3. Hoeveel bezoekers worden verwacht in totaal?

 bezoekers 

X

TCW Cees van Nieuwenhuijsen
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X
X

X
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4. Welke maatregelen treft u tijdens het evenement om schadelijk alcoholgebruik oftewel overmatige
consumptie tegen te gaan?

Maatregelen: Beschrijving 

□Het personeel is alcoholvrij

□ Het alcoholbeleid wordt kenbaar gemaakt bij personeel

□ Er is ruime keuze in alcoholvrije dranken

□ Er wordt gecontroleerd op doorschenken en dronkenschap

□ Anders, namelijk:

VRAAG 5 EN 6 ALLEEN VOOR EVENEMENTEN WAAR OOK JONGEREN ONDER DE 18 JAAR KOMEN. 

5. Welk leeftijdscontrole systeem gebruikt u?

Systeem: 

□ Systeem 1

Systeem 1: Controle aan de deur 

Maak daarbij een keuze: 

□ Minimum toegangsleeftijd van 16 jaar

□ Gebruik van polsbandjes

□ Systeem 2

Systeem 2: Ondersteuning van barpersoneel met apparatuur 

Inzet van leeftijdsverificatie-apparatuur bij de uitgifte punten van drank. Oftewel 
het gebruik van apparatuur dat automatisch de leeftijd vaststelt, bijvoorbeeld door 
het scannen van een legitimatie. Voor meer informatie zie bijbehorende brochure 
alcoholbeleid evenementen.  

□ Ander systeem

Systeem 3: Eigen systeem 

Omschrijf het eigen systeem aan de hand van de volgende zaken: 

- Kenmerken van het systeem (concrete maatregelen):

- Wijze waarop personeel wordt geïnformeerd:

- Bevorderen naleving van de regels:

Om het vaststellen van leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop goed uit te kunnen voeren is het belangrijk 
om barpersoneel te ondersteunen bij deze (vaak lastige) taak. Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor. Bij deze vraag vult u in voor welk systeem u kiest om barpersoneel te ondersteunen bij het vast-
stellen van de leeftijdsgrenzen. Bij voorkeur kiest uit één van de twee bestaande controlesystemen. 
Maar u kunt ook zelf een systeem ontwikkelen. Zie voor een toelichten op de systemen bijgaande bro-
chure alcoholbeleid evenementen (bijlage). 

X IVA-instructie

X

X IVA-instructie

ook frisdranken

X

IVA-instructie

Leidinggevende in bezit diploma Sociale Hygiene

bij twijfel wordt de deelnemer om een ID gevraagd
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6. Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 18 jaar kenbaar gemaakt?

Voorafgaand aan het evenement: 

Tijdens het evenement: 

VRAAG 7 ALLEEN VOOR GROTE EVENEMENTEN. 

7. Geef op de plattegrond van het evenemententerrein aan waar de tappunten zich bevinden en welk
assortiment er per tappunt te verkrijgen is (niet-alcoholhoudend en zwak-alcoholhoudend) (eventueel op
te nemen in een ander deel van het aanvraagformulier).

website Jan Janssen Classic 2019 

bebording op bars

nvt
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