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De heer F. Fiselier 

p/a Juianastraat 76 

6707DH WAGENINGEN 

Datum : 24 april 2019 
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Zaaknummer : 323880 

Contactpersoon : 
Joek Hartogh Heys van de 
Lier 

 

Telefoonnummer : 0900 - 1809  

   

   

Onderwerp:  Verklaring van geen bezwaar     

    

Geachte heer Fiselier,    

    

Op 21 maart 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een verklaring van geen bezwaar. De 

aanvraag betreft de Jan Janssen Classic fietstocht , die over grondgebied gaat van de gemeente 

Arnhem. 

  

Besluit 

Hierbij verklaren wij geen bezwaar te hebben voor de in de aanvraag genoemde activiteiten. Tevens 

besluiten wij dat uw aanvraag d.d. 21 maart 2019 en de gewijzigde route uit uw e-mail van 15 april 2019, 

onderdeel uitmaakt van deze verklaring van geen bezwaar. 

 

Aan deze verklaring van geen bezwaar verbinden wij de volgende voorschriften: 

1. De aanwijzingen of bevelen van de politie, de brandweer en de toezichthouders van het cluster 

Openbare Ruimte, te geven in het belang van de openbare orde en veiligheid, moeten stipt en 

onmiddellijk worden opgevolgd. 

2. De omwonenden mogen geen overmatige hinder ondervinden van het ten gehore brengen van 

de activiteiten die plaats vinden.  

3. Het in gebruik genomen terrein en de directe omgeving daarvan dient direct na afloop van de 

activiteiten te worden ontdaan van al het afval. Indien het genoemde terrein niet of niet 

voldoende wordt gereinigd, zullen de schoonmaakwerkzaamheden door het cluster Openbare 

Ruimte worden uitgevoerd voor rekening van de aanvrager.  

4. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze voorwerpen, draden of touwen te bevestigen aan 

bomen, pennen te bevestigen in de bestrating, noch anderszins handelingen te verrichten die 

schade kunnen veroorzaken aan eigendommen van de gemeente dan wel van derden. 

5. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de 

politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement niet 

verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem 

Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • www.arnhem.nl 

 

 

Datum: 24 april 2019 
Ons kenmerk:  
Pagina:  2 

6. Alle aan het evenement gerelateerde objecten (waaronder de routebordjes) dienen direct na 

afloop van het evenement uit de openbare ruimte te worden verwijderd. 

7. Indien er gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars dienen deze in bezit te zijn van een 

aanstellingsbesluit van de gemeente Arnhem. 

8. Deelnemers houden zich aan verkeerswetgeving en hieruit vloeiende regelgeving. 

9. Deze verklaring van geen bezwaar met eventuele bijlage of een kopie hiervan moet op verzoek 

van de politie of ambtenaren van het cluster Openbare Ruimte aan hen worden overgelegd. 

  

Wegwerkzaamheden en wijziging route 

Voor actuele informatie over de wegwerkzaamheden in Arnhem en omstreken kunt u terecht op 

http://www.arnhem.nl/wegwerkzaamheden. Indien de route wijzigt, dient u deze wijziging door te geven 

aan de afdeling Vergunning en Handhaving. 

 

Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift 

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL 

Arnhem. 

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen 

van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

 

Leges 

Op grond van de Legesverordening van de gemeente Arnhem bent u voor het in behandeling nemen 

van deze aanvraag een bedrag van € 82,00 verschuldigd. Hiertoe zal u een factuur worden gezonden. 

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de leges, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van 

deze brief een bezwaarschrift indienen bij het cluster Intern advies, afdeling Sociaal Zekerheids- en 

Omgevingsrecht, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Het indienen van een bezwaar tegen de leges 

heeft geen opschortende werking. 

 

Informatie 

Hebt u vragen over deze beschikking, dan kunt u bellen met 0900-1809 (lokaal tarief). 

 

 

http://www.arnhem.nl/wegwerkzaamheden
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Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het college, 

 

 

 

 

P.C.C. Marres 

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving 

   

Bijlage: Aanvraag met zaaknummer 323880 

i.a.a.: Administratie (8401.407.13040.L25) 

 


