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Geachte heer Fiselier, 
 
Op 10 januari 2019 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een kennisgeving in verband met de doorkomst 
van het evenement “Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2019” op 22 juni 2019 van 06:30 uur tot 
18:30 uur. De activiteit wordt gehouden aan de Bornsesteeg 2, 6708PE Wageningen, Nederland, en langs 
diverse routes, zoals u dat heeft op tekening heeft aangegeven. 
 
Kennisgeving 
Op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, neem ik kennis van uw verzoek en 
wil ik u graag melden dat er geen bezwaren tegen uw verzoek bestaan. 
 
Eventuele overige vereisten, benodigde vergunningen en ontheffingen 
-  Alle deelnemers dienen zich te houden aan de regels gesteld in de Wegen- verkeerswet 1994. 
-  Het verkeer bij de oversteken met verkeersregelaars mag niet stil worden gezet t.b.v. het oversteken  

van de deelnemers. Wanneer het verkeer gepasseerd is assisteren de regelaars de deelnemers bij  
de oversteek. 
 

Algemeen geldende voorschriften 
De volgende algemeen geldende voorschriften worden verbonden aan de vergunning. Specifieke 
voorschriften voor uw evenement zijn na te lezen in de bijlagen. 
 
- U bent zelf aanwezig tijdens het evenement. 
- Neemt u deze vergunning mee naar het evenement zodat u deze wanneer nodig kunt laten zien. 
-  Uw vergunning is persoonsgebonden. U mag de vergunning niet aan een ander geven. 
-  Tijdens het evenement moet u aanwijzingen van de politie en/of ambtenaren van de gemeente 
 uitvoeren. 
-  Als u niet voldoet aan de voorschriften trekken wij uw vergunning in. 
 
Evenemententerrein 
- Vraagt u zelf toestemming aan de eigenaren of beheerders van het evenemententerrein. 
-  Zorgt u voor voldoende afsluitbare afvalbakken op het evenemententerrein. 
-  Maak de gebruikte terreinen en/of wegen na afloop van het evenement schoon. Doet u dit niet, dan 
  maakt de gemeente het terrein schoon. Deze kosten komen voor uw rekening. 
-  U mag geen spandoeken en kabels bevestigen aan bomen of lichtmasten. 
 
Hulpdiensten 
Zorgt u ervoor dat tijdens het evenement wegen en panden bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. 
Plaatst u obstakels op de weg, zoals bijvoorbeeld hekken? Hou dan een strook met een breedte van 
tenminste 4,5 meter en een hoogte van 4,2 meter vrij. Zo kunnen de hulpdiensten langs de obstakels. 
Let erop dat u de brandkranen vrij houdt. 



 

 
 
 

 
 
 

 
Telefonische bereikbaarheid organisatie 
De contactpersoon van de organisatie moet vanaf één uur voor tot één uur na de verschillende activiteiten 
telefonisch bereikbaar zijn op 06 - 2217 3317 / 06 - 145 29 445, contactpersoon Coördinatiepunt USC De 
Bongerd de heer F.H. Fiselier. 
 
Informeren buurtbewoners 
Wij verzoeken u de buurtbewoners van omliggende straten minimaal twee weken voor het evenement te 
informeren via een brief. Vermeldt hierin de activiteiten en de wijze waarop u geluidsoverlast gaat 
voorkomen. Zet in de brief ook het telefoonnummer waarop buurtbewoners klachten kunnen melden. Stuur 
de brief uiterlijk twee werkdagen voor de activiteit naar evenementen@ede.nl. Een voorbeeldbrief vindt u op 
onze website https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/evenementen-organiseren/. 
 
Aansprakelijkheid 
U bent verplicht ervoor te zorgen dat u schade of overlast door het gebruik van de vergunning zoveel 
mogelijk voorkomt. Wij vragen u daarvoor zo nodig maatregelen te nemen. Veroorzaakt u schade aan 
gemeente-eigendommen? Of ontstaat er schade doordat u zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden? 
Dan brengen wij de kosten bij u in rekening. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de afdeling Leefomgeving & Veiligheid op bovenstaand 
telefoonnummer voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit. U doet dit door het formulier ‘bezwaarschrift indienen’ in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken 
onder het tabblad ‘aanvragen’. U mag ons ook een brief sturen. 
 
Als u ons een brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden? 
* uw naam, adres en telefoonnummer 
* de datum waarop u uw brief schrijft 
* een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
* het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij 
* de redenen waarom u bezwaar maakt 
* uw handtekening 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via bovenstaand telefoonnummer. U 
kunt ook e-mailen naar evenementen@ede.nl 
 
Namens de burgemeester, 
met vriendelijke groet, 

  
Jeroen Anbergen, 
Afdelingsmanager Veiligheid 
 
 
 

https://www.ede.nl/aanvragen-en-regelen/evenementen-organiseren/
http://www.ede.nl/bezwaarmaken
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Aanvraagformulier evenement

Algemene omschrijving van het evenement
Naam evenement Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2019

Soort evenement Wedstrijd / toertocht / optocht Fietstoertocht
Fietstoertocht op weg en in bos (34ste editie)

Particulier terrein: Ja

Openbaarheid Openbaar 

Locatie Ja
Bornsesteeg 2, 6708PE Wageningen, Nederland
Universitair Sportcentrum De Bongerd (WUR-terrein)
Buiten

Verkeershinder? Nee

Deelnemersaantal 5.001 - 15.000

Bezoekersaantal 0 - 50

Datum 22-06-2019  

Duur Van 6:30 uur tot 18:30 uur

Opbouw 21-06-2019 14:00 uur

Afbouw 23-06-2019 14:00 uur

Doelgroep Volwassenen Heel Nederland

Dieren

Bijzonderheden rond het evenement
Locatie wegafsluitingen

Impact op hoofdwegen

Voldoende parkeren? Ja 

Begeleiding verkeer? Parkeerbegeleiding
Gecertificeerde verkeersregelaars Zie bijgesloten concept JJC-HvEW 2019 
Verkeersregelaars (v0110).pdf

Toelichting

Risicovolle activiteiten? Nee 

Bij vuurwerk:  

Hulpverlening? EHBO
EHBO-post
Rode Kruis
Anders motoren met ALS-hulpverleners

Beveiliging? Nee

Toelichting

Te plaatsen objecten Kraam / kramen

Bij podia Aantal: 
Afmetingen: 

Bij tribunes Aantal: 
Afmetingen: 

Bij tenten Aantal kleine tenten: 
Aantal grote tenten: 
Afmetingen: 
Lange zijde open?: 

Bij sanitair Aantal portable toiletten: 
Aantal plaspalen: 



Aantal invalidetoiletten: 
Aantal toiletwagens: 
Afmetingen toiletwagens: 

Bij aggregaten Aantal: 

Bij transportwagens Aantal: 

Bij caravans Aantal: 
Afmetingen: 

Bij hekken Aantal: 

Bij kramen Aantal met etenswaren: 1
Aantal met artikelen: 0
Aantal niet-commercieel: 0
Productomschrijving: Verzorgiinigspost op MTB-tocht

Bij barbecues Aantal: 

Bij vuurkorven Aantal: 

Overige objecten Aantal: 
Afmetingen: 

Toelichting objecten

Bestaande 
gebruiksvergunning?

Informatie 
gebruiksvergunning/mel
ding

Personen bouwwerk/tent: 
Bouwlagen: 
Vloer boven maaiveld: 
Bruto oppervlakte: 
Brandveiligheidsinstallaties: 
Automatische doormelding: 
Detectie: 

Horeca aanbod? (Geringe) etenswaren
Alcoholvrije frisdranken, koffie, thee

Toelichting

Geluid? Nee 

Muziekstijl

Geluidsniveau

Geluidsbegrenzer

Toelichting

Geldinzameling? Nee 

Deelnameprijs

Aantal loten

Aantal prijzen

Waarde Hoofdprijs: 
Totaal: 

Toelichting

Promotie? Nee

Flyeren, sampling of 
straatwerven

Data: 
Tijdstip: 
Locatie: 

Toelichting promotie

Afronding

Contactpersoon FH Fiselier , Coordinator Veiligheid



Contactgegevens Telefoon: 0614529445
Email: tcw@fishmill.nl

Contactgegevens 
organisatie

Toerclub Wageningen 1979

Bij calamiteiten Coordinatiepost USC De Bongerd
FH Fiselier
06 - 2217 3317
06 - 145 29 445
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