Bijlagen
Voordat u onderstaande velden in gaat vullen wijzen we u er op dat u verplicht bent om minimaal één bijlage te uploaden (in het
volgende scherm):
1. Tekening of plattegrond van de situatie

Indien u alcohol verkoopt ben u genoodzaakt om nog meer documenten direct te uploaden. Zonder die bijlage(n) is uw aanvraag
niet compleet en kan de gemeente uw aanvraag dus niet in behandeling nemen.

Evenement
Naam van het evenement
*
Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2020
Startdatum
*
20-06-2020
Aanvangstijd
*
6:30 uur
Einddatum
*
20-06-2020
Eindtijd
*
18:00

Bezoekers
Bezoekersaantal op piekmoment
*
1500

Het gaat hier echt om het piekmoment, wanneer de meeste bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn.
Welke leeftijdscategorie is van toepassing?
*
30 - 65 jaar

Zijn er meerdere activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën (niet zijnde alle leeftijden), dan vult u de categorie in met de
meeste frequentie.

Plaats van het evenement

Plaats van het evenement
*
Rhenen (inclusief Achterberg)
Straat waar het evenement plaatsvindt
*
Nieuwe Veenendaalseweg
Specificering / Omschrijving van de locatie van het evenement
*
Zie route in bijlage (vergelijkbaar als andere jaren)

Objecten en afsluitingen
Worden er objecten geplaatst? (tenten, tafel, stoelen, springkussen, bbq, etc.)
*
Nee
Wilt u wegen of gedeelten van wegen afsluiten?
*
Nee

Geluid en Muziek
Wordt tijdens het evenement geluid/muziek ten gehore gebracht?
*
Nee
Maakt u gebruik van een geluidsinstallatie of versterker?
*
Nee
Is er sprake van live muziek?
*
Nee
Is er dan sprake van mechanische achtergrondmuziek?
*
Nee
Doet u aankondigingen?
*
Nee

Eten
Indien u gebruik gaat maken van bak- en braadapparatuur zijn er brandveiligheidsvoorschriften. Deze dient u in acht te nemen en
kunt u inzien op de website bij het aanvragen van een evenementenvergunning.
Wordt gebruik gemaakt van bak- en braadapparatuur?
*
Nee

Drinken
Wordt er alcohol geschonken?
*
Nee

Contactpersoon

Dit is de persoon die tijdens het evenement bereikbaar is en aanspreekbaar is als contactpersoon. Dit kan iemand anders zijn
dan u zelf.
Let op: Later in deze aanvraag (onder het kopje "aanvrager") vult u bij 'contactpersoon' wél uw eigen gegevens in.
Contactpersoon tijdens het evenement
*
Coordinatiepost USC De Bongerd, WAGENINGEN
Mobiel telefoonnummer van de contactpersoon
*
0622173317

Ordelijk verloop van het evenement
Welke maatregelen treft u om het ordelijk te laten
verlopen?
Zie veiligheidsplan

Denk hierbij aan toezicht op parkeren, ordecommissarissen, beveiligingsfunctionarissen e.d.

Overige vragen en opmerkingen
Overige activiteiten, die niet vermeld zijn in dit formulier, maar die een onderdeel vormen van het door u te organiseren
evenement kunt u hier benoemen
Ruimte voor opmerkingen, vragen en overige activiteiten horende bij uw
evenement
Meer informatie op www.tcw79.nl/vergunningen en op www.janjanssenclassic.nl

Afsluitende opmerkingen
Dit formulier dient u compleet en tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in te leveren.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Het verstrekken van onjuiste gegevens kan, indien dit na vergunningverlening blijkt, leiden tot intrekking van de vergunning.
Wilt u bij het evenement een loterij, een rad van avontuur of een activiteit met eenzelfde strekking organiseren? Dan heeft u
hier op grond van de Wet op de Kansspelen een aparte vergunning voor nodig. deze aanvraagformulieren kunt u vinden op
de website.

Akkoordverklaring betaling leges
Met het indienen van deze aanvraag begrijp ik dat er leges betaald moeten worden nadat de gemeente deze aanvraag in
behandeling heeft genomen. De legesverordening kunt u vinden op de website bij het aanvragen van een
evenementenvergunning
Akkoordverklaring *
ja

Akkoordverklaring digitale communicatie
Met het invullen van het e-mailadres in het volgende scherm (genaamd 'Aanvrager') ga ik ermee akkoord dat alle
correspondentie met betrekking tot deze aanvraag digitaal en via dit e-mailadres verloopt.

Gestart op verzoek van bedrijf/instelling
Naam bedrijf of instelling
*
Toerclub Wageningen
Nummer Kamer van Koophandel
*
40121332
Postcode correspondentieadres
*
6707DH
Correspondentieadres
*
Julianastraat 76
Plaats
*
Wageningen

Contactpersoon
Voornaam
*
Frank
Achternaam
Fiselier
Geslacht
man
Telefoonnummer
*
0614529445

E-mailadres
*
tcw@fishmill.nl

Bijlagen
Tekening - plattegrond van de situatie (verplicht)
JJC-HvEW 2020 Aanvraag Algemeen.pdf
JJC-HvEW 2020 Aanvraag Algemeen.pdf (321 kB)
Overige documenten
JJC-HvEW 2020 Veiligheidsplan.pdf
JJC-HvEW 2020 Veiligheidsplan.pdf (1341 kB)
Tentboek
JJC-HvEW 2020 Routekaarten en beschrijving 2020-01-13.pdf
JJC-HvEW 2020 Routekaarten en beschrijving 2020-01-13.pdf (2946 kB)
Tentboek
JJC-HvEW 2020 Verkeersregelaars v0209-concept.pdf
JJC-HvEW 2020 Verkeersregelaars v0209-concept.pdf (71 kB)

Wij hebben uw formulier ontvangen en geregistreerd
Geregistreerd als zaak met nummer
581999
Servicenorm voor deze zaak
56 dagen

U kunt via de website de status van de zaak volgen
1 van 4 
Aanvraag ontvangen (vandaag 17 februari 2020 23:21)
2 van 4
Aanvraag geaccepteerd
3 van 4
Aanvraag in behandeling genomen
4 van 4
Aanvraag afgehandeld (uiterlijk 13 april 2020)

