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Wageningen, 09 februari 2020
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 20 juni 2020 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 achterblijvende 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 IPC Groene Ruimte 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 20 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 NTFUpolisvoorwaarden.
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
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6707 DH WAGENINGEN
06 – 145 29 445
tcw@fishmill.nl
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Routebeschrijving wegtocht

Plaatsnaam

Gemeente

Start bij sporthal de Bongerd

Wageningen

GEMEENTE
WAGENINGEN

Rhenen

GEMEENTE
RHENEN

LA vanuit sporthal (=Bornsesteeg)
LA Bornsesteeg
RA Nijenoord Allee (Alleen voor 200, 175 en 110 Km)
NB: De 70, 125 en 150 Km gaan hier oversteken en LA
RD bij verkeerslicht met Dijkgraaf/Rooseveltweg
RD bij VKL Agrobusinesspark
LA na 2e VKL Agrobusinesspark
RA Nieuwe Kanaal
LAH Haarwal
LA Zijdvang
RA Weidijk
VRW RA Grebbeweg
RA bij VKL Kastanjelaan
RD Kastanjelaan wordt Boslandweg
LAH Cuneraweg, deze door Achterberg volgen

Achterberg

LAH bij bocht, weg gaat onder spoorweg door
RAH weg langs N233 (Achter de Lijn)
In bocht Rechts 2x LA, fietstunnel onder N233 volgen
FP gaat over in weg: Geertesteeg
RD Geertesteeg wordt Nieuwe Veenendaalseweg

Rhenen

RA Autoweg
RA Defensieweg
NB: De 110 Km gaat hier oversteken en LA
TKR RA Veenendaalseweg N416
VKL LA, N233, Fietspad Links van N233 aanhouden

Veenendaal?

Na 150 meter LAH Cuneraweg
RD bij Psn 22853, weg wordt later fietspad
RA bij Ps. 22828 Ri Overberg (FP)
Bij Ps. 22829 en verder FP Ri Overberg blijven volgen

Overberg

Einde FP LA Dwarsweg
LA bij TKR Bergweg
LA aan begin Amerongen, Holleweg

Amerongen

RAH Holleweg
LA FP links van de weg N225 volgen
LA op VKP bij sportpark, Parkeerplaats van sportpark volgen
RA op FP Veenseweg
Bij Ps. 22827 RA Ri Elst Fietspad
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GEMEENTE
Utrechtse
Heuvelrug

Fietspad wordt weg; Bosweg

Elst

LA Vissersweg

GEMEENTE
RHENEN

RD Paardenkop
RD Franseweg
RA N416 Veenendaalsestraatweg
VKP LA N225
VKP LA, N225 Oversteken en dan RA FP langs N225 volgen langs industrieterrein

Rhenen

Einde industrieterrein bij VKP RD fietspad links van N225
In Rhenen, 100 m voor VKP, LAH Kuilweg
TKR LA Paardenveld, wordt Nieuwe Veenendaalseweg
RAH Verlengde Oude Veenendaalseweg
KR RA Bergweg
RA Achterbergsestraatweg
LA Spoorbaanweg
LA bij VKL Grebbeweg
RD bij VKL Grebbeweg
RA onder aan de Grebbeberg = Grebbedijk
LAH bij 3sprong = Grebbedijk

Wageningen

TKR scherp LA = Nudepark
Onder aan afdaling RA Nudepark
RA Nudepark
PAUZEPLAATS, Clubhuis TCW
Vervolg: Vanuit clubhuis LA en nog 2 x LA, Nudepark
RD Grebbedijk
In bocht naar links RAH Grebbedijk (alleen voor fietsers)
RA Veerweg
LA Westbergweg
Na klim RA Generaal Foulkesweg langs Arboretum
VKP LA N225
RA Bosrandweg
RA Dorskampweg
KR RA Geertjesweg
Samenkomst met 75 km route
KR met Zoomweg RD,
TKR RA Hartenseweg
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GEMEENTE
WAGENINGEN

Bocht naar Rechts volgen, dan LA Waterweg

Renkum

GEMEENTE
RENKUM

Na klim LAH Schaapsdrift
TKR LA Nieuwe Keijenbergseweg
VRW RA FP Bennekomseweg
RD bij VKP (Bennekomseweg)

Heelsum

LA bij VKP (Utrechtseweg)
Na viaduct eerste weg RA = Doorwerthsestraat
TKR Na 30 meter RA Koninginnelaan
Tunnel onder N225 door
RD Weg wordt FP (paaltjes)
Na 500 m RA en meteen LA Fonteinallee
Fonteinallee 2 x LA volgen onder A50 door, dan in bocht RAH
LA Boersberg
KR RD Schaapsdrift
VRW RA Van der Molenallee

Doorwerrth

VKP RA Seelbeeckweg
Na 300 m in bocht LAH, Oude Oosterbeekseweg

Heveadorp

TKR RA FP Benedendorpseweg
LA Van Borsselenweg

Oosterbeek

RA bij VKP Utrechtseweg
RA Van Lennepweg
RA Hoofdlaan
LA Kneppelhoutweg
RA Pietersbergseweg
RA van Eeghenweg
LA Weverstraat en direct RA De Dam
TKR LA Fangmanweg
KR RA Van Toulon van der Koogweg
TKR LA Benedendorpseweg
In Bocht naar Links RAH Benedendorpseweg
RD Onder spoorviaduct Klinkelbeekseweg

In bocht LAH

Arnhem

VKP bij KEMA LA N225 Utrechtseweg
Na viaduct eerste weg RA = Mariëndaal
Na viaduct direct RA = Spoorlaan
LA Heijenoordseweg
RD bij VKL Jacob Marislaan
RD bij VRW Van Heemstralaan, bocht naar Rechts volgen
LA Zijpendaalseweg
VRW RA (FP) Schelmseweg
RD Schelmseweg bij Deelenseweg
RD Schelmseweg bij De Wolflaan
RD Schelmseweg bij Kluizeweg
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GEMEENTE
ARNHEM

Routesplitsing bij VKP:
70 Km en 110 RD; deze volgt de Schelmseweg tot het VKP bij Rozendaal
Daar komt deze korte afstand weer op de hoofdroute
125, 150, 175 en 200 Km: RA Cattepoelseweg, zie hieronder
Einde afdaling RA en meteen weer RA = Cattepoelseweg
Viaduct onder de Schelmseweg door, Cattepoelseweg
TKR RA Deelenseweg

Schaarsbergen

PAUZEPLAATS PMT Echo De Landing, Deelerweg 28, Schaarsbergen
VRW RA N311 Koningsweg
Na 1,3 km Routesplitsing bij Kruising
125 en 175 Km rechtdoor, Koningsweg volgen tot over de A50
Dan LA Ri. Terlet en Groenendaal. Daar komt deze afkorting weer op de hoofdroute
150 en 200 km LA Ri Deelen en Hoederloo, zie hieronder.
Hoenderlooseweg wordt Delenseweg

Deelen

GEMEENTE
EDE

In Hoenderloo weg oversteken, FP linkerkant van Apeldoornseweg

Hoenderloo

GEMEENTE
APELDOORN

RD bij zijweg rechts en links (= toegang naar Nat Park De Hoge Veluwe)
RD bij FP links
Einde FP RA Weikamperweg
RD Weikamperweg
RA Brouwersweg
LA Miggelenbergweg
RD Miggelenbergweg bij Elisabethweg
RAH bij Landal Bungalowpark Miggelenberg
RD Miggelenbergweg wordt Berg en Dalweg
TKR RA Arnhemseweg FP

Beekbergen

Fietspad gaat over in oude Arnhemseweg
RD Oude Arnhemseweg bij Woeste Hoeveweg
DWV viadukt over A50 Groenendaalseweg
RA Oude Arnhemseweg
1e weg LA Groenendaal

Groenendaal

RD bij ingaan bos over wildrooster
RAH bij Psn 24502
Verharde weg LA bij Psn 24503 Droefakkers
RD bij het verlaten van het bos, Droefakkers
Bij nadering Loenen RAH en LAH, Droefakkers

Loenen

VRW RA N786 Eerbeekseweg
VKP RD ri. Eerbeek Dieren (FP) Harderwijkerweg
RD bij VKL Harderwijkerweg

Eerbeek

RD bij VKP Harderwijkerweg
PAUZEPLAATS de Heideroos
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GEMEENTE
BRUMMEN

RA Professor Huetlaan

Laag Soeren

LA Jut van Breukelerwaardlaan

GEMEENTE
RHEDEN

RA Badhuislaan
DWV (LA) Lange Juffer
Bij Psn 24525 LA FP Plaggenweg wordt Weg langs de Heesch
VRW RA Harderwijkerweg
VKP RA Domeinlaan; In bocht DWV
KR RA Imboslaan
LA Veldweg
RA Kolonieweg, weg wordt FP
Bij Psn 23929 FP RA, Lange Juffer
LA bij Psn 20879, Burg. Bloemersweg
Weg wordt FP, einde FP LA (Psn 22800), ook weer FP
LAH bij Psn 21172
LA bij KR Beekhuizenseweg (Psn 24531)
RD bij KR met FP, weg wordt Diepesteeg
RA Dalweg

De Steeg

RD Parkweg
RA voor spoorlijn, Bentincklaan
RAH bij VRW (FP)
1e weg RA Rozenbos
LA bij KR Beekhuizenseweg
LA bij driesprong Schietbergseweg

Posbank

LA bij TKR, blijft Schietbergseweg
RA bij VKP (FP langs Arnhemsestraatweg)
RA bij VKL Snippendaalseweg
RD bij KR met FP
LA bij TKR Beekhuizenseweg, veel bochten
GEMEENTE
ROZENDAAL

Bij parkeerplaats RA Bovenallee
RD bij KR met Kluizenaarsweg, weg wordt weer Beekhuizenseweg
RD na afdaling, Kerklaan

Rozendaal

RD bij VKP Kerklaan
DWV Kraijesteijnweg
TKR RA De Del
GEMEENTE
RHEDEN

DWV (LA) Berg en Heideweg
RA bij VRW (FP) Arnhemse Straatweg
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Viaduct onder A12 door

Arnhem

GEMEENTE
ARNHEM

Oosterbeek

GEMEENTE
RENKUM

RA Bronbeek terrein opfietsen
PAUZEPLAATS Bronbeek
Pauzeplaats Bronbeek verlaten aan de achterzijde, LA Frederik van Eedenstraat
RA Bronbeeklaan
LA P.C. Hooftstraat
RA Vondellaan
LA Kloosterstraat, bocht RA volgen
VRW RD Dr. Schaepmanlaan
LA Zaslaan
LA Monnikensteeg
RA Roosendaalseweg
RA Bosweg
LA Hommelseweg
Direct RA Weg langs het Hazegrietje
RA ventweg langs de Apeldoornseweg
LA Wagnerlaan
Onder het viaduct door
LA Van Westrheenenlaan
RA FP langs de Apeldoornseweg
VKL RD Apeldoornseweg
RA Sonsbeekweg
RA Zijpendaalseweg
1ste weg LA Bourisiusstraat
RAH Sweerts de Landasstraat, wordt Van Lawick van Pabststraat
TKR LA Izaak Everslaan
1ste weg RA Bakenbergseweg
RD bij VKL bij KR met Schelmseweg, blijft Bakenbergseweg, na afdaling in bocht DWV
RA FP langs N224 Amsterdamseweg
Bij VKL LA N224 Amsterdamseweg oversteken en dan RD op FP langs Dreijenseweg
RA Dreijenseweg oversteken
Bij na viaduct over spoorlijn RA Nico Bovenweg
LA Valkenburglaan
RD bij VPL, oversteek Utrechtseweg, wordt van Borselenweg
RD op KR met Benedendorpseweg, Veerweg, Bocht naar Rechts volgen
LA Fonteinallee
RA Italiaanseweg
LA WA Scholtelaan

Doorwerth

RD bij KR met Houtsniplaan
RD bij KR met Schaapsdrift, wordt Roggekamp
DWV onder viaduct
LA bij TKR Doorwerthsestraat
RA Doorwerthsestraat
LA Utrechtseweg
Onder viaduct door RA Bennekomseweg, bocht naar Links volgen

Heelsum

VKP RD Bennekomseweg

Renkum
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WAGENINGEN

RD Bennekomseweg wordt Keijenbergseweg
DWV in Bennekom, Keijenbergseweg wordt Heelsumseweg
In Bennekom VKP LA Bovenweg

Bennekom

EDE

DWV Bovenweg wordt Grintweg

Wageningen

GEMEENTE
WAGENINGEN

FP Volgen achter Restaurant langs
VKL RD Nijenoordallee
VKL RA Bornsesteeg
RA naar Sportcentrum
FINISH DE BONGERD
Verklaring afkortingen
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
VKL = verkeerslichten
VKP = verkeersplein, rotonde
FP = fietspad
Psn = paddestoelnummer
LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden
DWV = doorgaande weg volgen
VRW = voorrangsweg
TKR = T-kruising = Einde Weg met Keuze LA of RA
KR = Kruising
Ri. = Richting
Indeling per gemeente op basis van www.gemeentenatlas.nl
Publicatiedatum: 13-jan-2020

De routes zoals weergegeven op de kaarten en in de stratenbeschijving zijn onder voorbehoud van toestemming van
de betreffende wegbeheerders en grondeigenaren. Als gevolg van wegwerkzaamheden of versperringen in het bos
kunnen de uiteindelijke routes afwijken. De meest recente versie van de routes zal op www.tcw79.nl/vergunningen
worden gepubliceerd.
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1. Inleiding
De Toerclub Wageningen (TCW), als organisator van de Jan Janssen Classic / Hel van EdeWageningen, is primair verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid van de deelnemers tijdens het
evenement. Zij moet daarom voor de bestrijding van kleine incidenten zelf zorg dragen voor
voldoende toezicht en ondersteuning.
De burgemeester verleent op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een
evenementenvergunning en kan op grond van deze A.P.V. voorschriften en beperkingen aan die
vergunning verbinden, bijvoorbeeld ten aanzien van de openbare orde, gezondheid, (brand-)veiligheid
en het voorkomen van wanordelijkheden. Omdat deze op basis van de risicoanalyse van het Regionaal
Kader Evenementenveiligheid VGGM (2012) verwacht dat het evenement mogelijk risicovol is, heeft
de burgemeester van de organisator in de vergunningsvoorwaarden een veiligheidsplan geeist.
Daarbij maakt de risicoanalyse onderscheid in drie categorieën:
A: Regulier evenement
B: Aandacht evenement
C: Risico evenement
Uit de analyse van TCW blijkt dat het hier om een type A: Regulier evenement betreft.
Handreiking Evenementenveiligheid 2011, deel V, versie 1.0, Risicoprofiel Evenement
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In dit veiligheidsplan staat welke maatregelen TCW heeft genomen om de openbare orde, gezondheid
en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en hoe wanordelijkheden / (voorzienbare)
incidenten worden bestreden.
Het veiligheidsplan voorziet in de maatregelen die TCW neemt bij het voorkomen en afhandelen van
kleine incidenten. Bij grotere incidenten, waarbij de inzet van de hulpdiensten noodzakelijk is, treden
de daarvoor bestemde plannen en procedures in werking en krijgt een van de hulpdiensten de leiding
over het afhandelen van het incident. In het uiterste geval kan het gemeentelijk rampenplan worden
opgestart, waarbij de burgemeester het opperbevel voert.
De maatregelen die in dit veiligheidsplan zijn opgenomen zijn niet uitputtend. TCW blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement, ook
als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien. Dit modelveiligheidsplan is opgesteld op basis van de
grote C evenementen; In het onderhavige geval zijn een aantal onderdelen als ‘Niet relevant’
aangemerkt.
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2 Beschrijving van het evenement
2.1 Algemene gegevens
Naam evenement:

Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen (2020)

Naam organisatie:

Toerclub Wageningen

Naam en mobiel nummer

Centrale coordinatiepost USC De Bongerd

contactpersoon tijdens het

06 – 2217 3317 (alleen op 20-juni-2020)

evenement:
Locatie evenement:

Start/finish vanuit USC De Bongerd,
Bornsesteeg 2, Wageningen

Korte omschrijving van het

JJC: Wegfietstoertocht van 70-110-125-150-175-200 km in

evenement:

driehoek Amerongen – Apeldoorn - Dieren
HvEW: MTB-tocht over Wageningse Bos, Bennekomse Bos,
Duno en Warnsborn

Startdatum evenement:

20-jun-2020

Einddatum

20-jun-2020

evenement:
Startdatum en tijd opbouw:

19-jun-2020

Einddatum en tijd

21-jun-2020

afbouw:
Aantal bezoekers c.q.

Ca 5000 deelnemers, start tussen 6:30 en 11:30 uur

deelnemers aanwezig op het

(ca 1000 deelnemers/uur)

drukste moment:
Totaal aantal bezoekers c.q.

Ca 5000 deelnemers

deelnemers per dag:
Doelgroep:

fietsers

Indicatie van de leeftijd van

95% volwassenen, klein aantal jeugdigen onder begeleiding

de deelnemers/bezoekers:

ouders

Wat zijn de vijf grootste

1. Kleine ehbo-incidenten, gerelateerd aan fietsen op weg.

veiligheidsrisico’s van uw

2. Kleine ehbo-incidenten, gerelateerd aan fietsen in bos.

evenement?

3. Risico bij oversteken provinciale wegen
4. Brand in Startlocatie USC De Bongerd
5. Extreem weer (storm, extreme hitte, extreme neerslag)

Wat zijn de oplossingen voor

1. Inzet ALS- en BLS-hulpverleners

deze vijf veiligheidsrisico’s?

2. Inzet ALS- en BLS-hulpverleners
3. Inzet verkeersregelaars
4. Inzet BHV-team (ism BHV-organisatie USC De Bongerd)
5. Afgelasting of aanvullende maatregelen (extra koele of
warme drankverstrekking, thermodekens)

Pagina 4 van 23

2.2 Risicoprofiel
2.2.1

Publieksprofiel

Dit is een beschrijving van het publiek dat een evenement bezoekt.
Daarbij worden de volgende indicatoren gehanteerd:
Identificeerbaarheid

Is het publiek bekend bij de instelling of betreft het een anoniem publiek? Deze vraag is
relevant voor zaken als de aanspreekbaarheid van het publiek en het beleid voor
kaartverkoop.
Invullen:
Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven, 30% is NTFU/KNWU-lid
De deelnemers zijn herkenbaar aan een startnummer

Verblijfsduur

Is de verblijfsduur van het publiek kort of lang? Is er sprake van publiek dat doorstroomt
(zoals bij een binnenstadsevenement) of betreft het een bepaald contingent (mensen
tijdens een concert)? Deze vraag is bijvoorbeeld van belang voor de mogelijkheden van
het ‘tellen’ van mensen en van beïnvloeding van de publieksstroom via instructies of
borden.
Invullen:
Deelnemers fietsen op openbare weg of in het bos, op eigen snelheid

Contractrelatie

Is er sprake van een duurzame contractrelatie (zoals tussen een voetbalclub en een
jaarkaarthouder), van een enkelvoudige transactie (kaart voor eenmalig concert) of is er
geen enkele contractrelatie (mensen op een braderie). Hoe duurzamer de contractrelatie,
des te gemakkelijker het zal zijn om gericht voorlichting te geven of afspraken te maken
over veiligheid.
Invullen:
Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven, 30% is NTFU/KNWU-lid

Publieksomvang

De omvang van het publiek (aantal mensen) is van groot belang, evenals de mate waarin
het aantal aanwezige mensen fluctueert tijdens de duur van het evenement. De
(dynamiek van de) omvang van het publiek is relevant voor nagenoeg alle
capaciteitsaspecten van het evenement zoals: locatie, infrastructuur, personeel,
faciliteiten, calamiteitenorganisatie et cetera. Daarnaast is gedragsbeïnvloeding van een
kleine groep gemakkelijker te realiseren dan van een grote groep.
Invullen:
Klein (enige concentratie op verzorgingsposten, max 1000 deelnemers/uur)

Publiek samenstelling Is de groep waar het om gaat homogeen of heterogeen? Is er bijvoorbeeld sprake van één
groep met gelijke waardenoriëntatie (Internationale Scoutingdag), georganiseerde
groepen die tegenover elkaar staan (supporters bij voetbal) of gaat het om een massa
individuen? Deze vragen zijn relevant voor het van te voren vaststellen van het
publieksgedrag.
Invullen:
Homogeen (alleen fietsers)

Pagina 5 van 23

Publieks

Zijn er groepen te onderkennen met speciale eigenschappen? Hierbij kan gedacht worden

eigenschappen

aan:
• Gezondheid/validiteit: zijn er (veel) mensen die beperkt mobiel of visueel/auditief
gehandicapt zijn?
• Leeftijd: zijn er (veel) kinderen of ouderen aanwezig?
• Cultuur: zijn er (veel) mensen van allochtone afkomst? Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
de talenkennis van zowel het publiek als de publieksstewards
• Zijn er (veel) mensen met een of andere achterstandspositie?
De eigenschappen van het publiek kunnen nauw verweven zijn met de aard van het
evenement. Vergelijk bijvoorbeeld een religieuze bijeenkomst met een vechtsportgala. De
publiekskenmerken zijn relevant voor zowel facilitaire aspecten (bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de locatie, sanitair, catering en andere voorzieningen) als voor de
zelfredzaamheid en instrueerbaarheid van het publiek bij calamiteiten.
Invullen:
Doorgaans gezonde (jong) volwassenen

Groepsgedrag

Het gedrag van het publiek is een risicofactor op zichzelf wanneer individuen of menigten
van bepaalde normen afwijken. Bij individueel gedrag kan gedacht worden aan crimineel
gedrag mogelijk samenhangend met het gebruik van of de handel in verdovende of
stimulerende middelen. Bij gedrag van groepen of menigten kan gedacht worden aan het
oneigenlijk betreden door grotere groepen van (snel)wegen en spoorbanen.
Groepsvorming kan individueel normafwijkend gedrag versterken. Bij wedstrijden tussen
rivaliserende clubs kan informeel leiderschap bepalend zijn voor het ontstaan van
agressief groepsgedrag. Het optreden tegen specifieke individuen kan soms juist
ongewenst gedrag van de groep stimuleren, maar een andere keer weer de sleutel zijn tot
de-escalatie. Bij gedrag dient men niet alleen te denken aan opzettelijk normafwijkend
gedrag, maar ook aan ‘reguliere’ gedragsreacties op vervelende omstandigheden
(wachten, vermoeidheid), eigenschappen als gemakzucht (waardoor mensen zich niet
goed voorbereiden op het evenement), of gedrag onder stress (vluchtgedrag).
Invullen:
Kleine groepen tot individueel
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2.2.2

Activiteitenprofiel

Dit is een beschrijving van de activiteiten van het evenement waarop het publiek afkomt.
Dit kan aan de hand van de volgende indicatoren:
Aard activiteit

Brengen de evenementenactiviteiten zelf risico’s met zich mee voor het publiek? Te denken
valt aan het gebruik van installaties (kermis), tijdens bouwwerken (tenten en podia) en
toestellen (bungeejumpen), het gebruik van gevaarlijke stoffen (vuurwerk), de
aanwezigheid van gevaarlijke dieren of de inzet van motorvoertuigen (races en shows). Het
is van belang aan te geven wanneer een activiteit invloed kan hebben op de emotionele
gesteldheid van het publiek, zoals bij belangrijke sportwedstrijden of voorstellingen van
wereldsterren.
Invullen:
Verwaarloosbaar tot klein risico (inherent aan fietsen op openbare weg of in bos)
Ongevalsfrequentie ‘Overall’ ligt afgelopen jaren op 1-2%, waarvan 0.1-0.2% naar het
ziekenhuis is gebracht.

Tijdsdimensie

Zijn de risicofactoren verbonden aan de activiteit permanent aanwezig of van korte duur?
Betreft het een eendaags of meerdaags evenement? Zijn er ‘gaten’ in de programmering? Is
er een scherpe scheiding tussen topacts en minder populaire activiteiten? Is er een voor- en
naprogramma? Tevens moet men denken aan de consequenties van vertragingen in het
programma, afgelasting van programmaonderdelen of uitloop van het gehele evenement.
Ook is het relevant om na te gaan gedurende welke dagdelen (middag, avond of zelfs de
gehele nacht) het evenement plaatsvindt. De programmering, de aanvangstijden en de
duur van activiteiten, alsmede onverwachte wijzigingen in het tijdsschema hebben gevolgen
voor de planningen van personeel, vervoer, calamiteitenorganisatie enzovoort.
Invullen:
Eendaags evenement bij daglicht (ivm toegankelijkheid natuurgebieden)

Relatie activiteit -

Het publiek kan meer of minder actief betrokken zijn bij de activiteit(en) van het

publiek

evenement. Is het publiek zelf actief (dans, bungeejumping, sport), loopt het als
toeschouwer langs een reeks voorstellingen (festival met meerdere podia) of betreft het
zittende toeschouwers (concert, voetbalwedstrijd)? Deze vraag is onder andere relevant
voor de mogelijkheden om de bewegingen van de massa te monitoren en te beïnvloeden.
Invullen:
Geen publiek, alleen actieve deelnemers

Eigenschappen

De eigenschappen, de omvang en de samenstelling van het personeel dienen beschouwd te

personeel organisator worden in samenhang met de eisen die het publieksprofiel en de aard van het evenement
aan het personeel stellen: aan welke sociale (publieksbegeleiding, hosting),
communicatieve (conflictbeheersing) en technische (verkeersregeling, beveiliging,
incidentbestrijding) vaardigheden moet het personeel voldoen? Wordt er gewerkt met
vrijwilligers, uitzendkrachten of jongeren? Dit alles kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk
benodigde omvang van het personeel, alsmede voor de te organiseren instructie, oefening
en aansturing.
Invullen:
Georganiseerd door verenigingsleden (vrijwilligers) ism semi-professionele partijen
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2.2.3

Ruimtelijk profiel

Het ruimtelijk profiel is een beschrijving van de fysieke ruimte waarin het publiek zich beweegt en
bevindt en waarbinnen de activiteiten zich afspelen. Het ruimtelijk profiel kan aan de hand van de
volgende indicatoren ingevuld worden. Voor deze indicatoren geldt dat de evenementenlocatie
(gebouw, terrein, gebied) afzonderlijk beschouwd moet worden naast de (infrastructurele) directe
omgeving.
Bereikbaarheid en

Is de locatie van het evenement goed bereikbaar op de dag waarop het evenement gepland

spreiding

staat? De bereikbaarheid dient ingeschat te worden met inachtneming van de verwachte
hoeveelheid mensen, andere evenementen in de omgeving of regio, de infrastructurele
situatie (dichtheid van wegen, openbare werken, knelpunten), de beschikbaarheid van
openbaar vervoer en parkeervoorzieningen. Relevant is ook of er sprake is van één
geconcentreerde locatie, van meerdere centra of van een aaneengesloten gebied. De
herkomst en de omvang van het publiek zijn bepalend voor de vraag naar de bereikbaarheid.
De bereikbaarheidsanalyse kent vijf niveaus: 1 landelijk; 2 Interregionaal; 3. Regionaal; 4.
Lokaal; 5; Locatie. Zijn alle niveaus qua infrastructuur voldoende?
Invullen:
Start/Finish locatie op campusterrein in Wageningen is goed bereikbaar.
Voldoende parkeergelegenheid bij WUR (sponsor)

Toegankelijk-

Is de evenementenlocatie wel of niet openbaar toegankelijk? Bij een afgesloten terrein,

heid

gebied of gebouw kan toegangscontrole worden verricht. Indien het evenement plaatsvindt
op de openbare weg of in een heel stadscentrum zal de scheiding van evenementenbezoekers
en overig publiek minder eenvoudig te realiseren zijn.
Invullen:
Niet relevant

Ruimtelijke

Is er sprake van een complex gebouw of een complexe inrichting van een terrein of gebied?

omgeving

Gaat het om een binnenlocatie, een (on)overdekte buitenlocatie of een combinatie van beide?
Is er sprake van veel verhogingen, trappen en gangen? Is er sprake van een stevige of juist
een kwetsbare ondergrond? Is er sprake van (visueel) krappe ruimten of beperkte zichtlijnen?
Wat is de situatie met betrekking tot licht en inrichtingselementen (meubilair)? Deze vragen
zijn relevant voor de beweging van het publiek en de mogelijkheden van zelfredzaamheid en
hulpverlening.
Invullen:
Sportcentrum (hallen met belendende kleedkamers)

Meervoudig

Wordt dezelfde locatie voor één activiteit gebruikt of is er sprake van meervoudige

gebruik

activiteiten? Meervoudige activiteiten op één locatie kunnen onderdeel uitmaken van
hetzelfde evenement, maar ook los van elkaar georganiseerd worden, bijvoorbeeld in het
geval waarbij een exploitant van een congres- en concertlocatie meerdere klanten tegelijk
bedient. Ook kunnen op de locatie reguliere bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld in
het geval van een grootschalige open dag op een vliegveld. De vraag naar meervoudig
gebruik is relevant vanwege de wederzijdse beïnvloeding van activiteiten (inherente
risicodragers) en van publieksgroepen onderling. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om voor
een ingelaste vuurwerkshow of demonstratie boogschieten tijdelijke voorzieningen te treffen
(zoals het creëren van veilige afstanden, extra personeel).
Invullen:
nee
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Eigendom

Hoe zijn de verantwoordelijkheden omtrent de betrokken gebouwen en de openbaar

structuur

toegankelijke terreinen geregeld? Wat is privaat, wat is publiek en onder wiens
verantwoordelijkheid valt het aanwezige publiek? Een complexe mix van private en publieke
ruimten is een risicofactor vanwege mogelijke blinde vlekken op het gebied van inrichting,
publieksbegeleiding en toezicht. Met name wanneer er sprake is van een overgangsgebied
van privaat naar publiek zullen daar duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden
tussen organisator, gemeente, politie en particuliere locatieverstrekker.
Invullen:
USC De Bongerd en omliggende parkeerterreinen is eigendom van Wageningen UR.
Een gebruiksovereenkomst is opgesteld tussen WUR en TCW.

Externe factoren

Zijn er externe factoren te benoemen die gelden als risicofactor? Hierbij moet men denken
aan slechte weersomstandigheden en aan gebeurtenissen die niet aan het evenement
verbonden zijn, zoals een (verkeers)ongeval, brand of ramp in de (wijdere) omgeving of een
bommelding. Tevens kan gedacht worden aan de uitval van nutsvoorzieningen (elektriciteit,
water, gas) of de uitval van belangrijke systemen als verbindingen en
communicatievoorzieningen.
Invullen:
Bij zeer slechte weersomstandigheden zal het evenement worden afgeblazen. Controle op de
berijdbaarheid van het parcours vindt daags voor het evenement plaats en door de uitpijlers
op de evenementsdatum.

2.2 Plattegrond evenemententerrein
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Beveiliging en veiligheid

3
3.1

EHBO

Naam EHBO organisatie:

Rode Kruis

Contactpersoon tijdens evenement

Via coordinatiepost USC De Bongerd

Mobiele telefoon nummer

06 - 2217 3317

Aantal EHBO medewerkers

14 BLS-ers, 4 ALS-ers, 1 coordinator

Aantal EHBO-posten

7 verzorgingsposten

Beschrijving EHBO organisatie:
Op elke verzorgingspost 1 team van 2 BLS-ers, 3 motoren met ALS-er en 1 artsenauto met
ALS-er of arts. Communicatie via RK-portofonie vanaf coordinatiepost in USC De Bongerd
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3.2

Brandveiligheid

Voor het gebruik van de sporthal en de voorliggende asfaltstrook wordt uitgegaan van de vignerende
gebruiksvergunning.
BHV-organisatie
De BHV-organisatie bestaat uit de dienstdoende concierge van het USC De Bongerd, de coordinator
veiligheid en aangewezen TCW-leden. TCW zal vooraf afspraken vastleggen over de leden van de
organisatie, de gevolgde training en instructie, de rolverdeling tijdens het evenement en de opschaling
bij grotere incidenten.
In het USC De Bongerd is de branddetectie gekoppeld aan het ontruimingsalarm en zal deze leiden tot
het verlaten de hal middels de aangegegeven nooduitgangen. In andere gevallen waarvoor ontruiming
noodzakelijk is zal middels een gesproken bericht via de omroepinstallatie de deelnemers worden
verzocht het pand te verlaten.
Bij brandmelding en ontruiming zal middels het bellen van 112 vanuit de coordinatiepost (loge) de
brandweer worden opgeroepen.
Gebruik
Tijdens het evenement worden binnen langs de buitenrand van de hal marktkramen (meerdere
inschrijvingtafels, verkoop dranken, verkoop warme en koude etenswaar, verkoop fietsartikelen)
geplaatst en wordt de middenruimte ingericht met klaptafels en stoelen.
Daarbij wordt per rij tenminste 3 meter gangbreedte vrijgehouden. Ook de nooduitgangen en
brandblusmiddelen worden vrijgehouden. In het USC De Bongerd mag niet gerookt worden.
Het verwarmen van de warme gerechten binnen vindt plaats bij het cateringbedrijf cq in de
kantinevoorziening van het USC De Bongerd en wordt met warmhoudplaten op temparatuur
gehouden.
Op de asfaltstrook ten noorden van de entree wordt een bar met luifel geplaatst en worden met
klaptafels en stoelen een terras ingericht.
De friteskraam is uitgerust met een vetbrandblusser en wordt op meer dan 5 meter van naastgelegen
gebouwen geplaatst.
Toezicht
Voorafgaand en op gezette tijden tijdens het evenement zal de coordinator veiligheid het vrijhouden
van nooduitgangen en brandblusvoorzieningen controleren.

3.3

Beveiliging

Er is bij de JJC/HvEW geen beveiligingsorganisatie noodzakelijk. Ongeregeldheden blijven naar
verwachting beperkt tot één tot enkele personen (persoonlijke vechtpartij, schade andermans zaken)
en worden hetzij door medefietsers of TCW-vrijwilligers opgelost, hetzij vanuit de coordinatiepost
opgeschaald naar de Politie.
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3.4

Huisregels evenement

Bij inschrijving wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan de NTFU-wielersportreglement, de
gedragregels en het onderstaande JJC-reglement conformeren.

Reglement
De Jan Janssen Classis en Hel van Ede-Wageningen worden gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Aanvullend op
het wielersportreglement van deze sportbond zijn door de organisatie de volgende regels opgesteld.
Bij inschrijving en acceptatie van het deelnamebewijs en stuurbord verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.
Reglement

1.

Een deelnamebewijs is pas definitief geldig nadat het volledige verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
Het deelnamebewijs wordt bij voorinschrijving per mail verstuurd. Bij bedrijfsinschrijving wordt dit aan de contactpersoon gezonden.
Indien daginschrijving mogelijk wordt gemaakt, moet een startkaart worden ingevuld of een NTFU-kaart (scan&go) worden getoond.

2.

Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld wordt geen restitutie van inschrijfgeld verleend bij verhindering of afmelding tot
deelname dan wel een door de overheid opgelegde afgelasting.

3.

Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.

4.

Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde
deelnemers met een stuurbord. Bij de starttafels wordt het stuurbordnummer gekoppeld aan het deelnamebewijs
(geregistreerd).
Het stuurbord dient goed zichtbaar aan de fiets te zijn bevestigd.

5.

De deelnemer verklaart dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over
een deugdelijke fiets.

6.

De deelnemer verklaart zich akkoord met het openbaar maken van actiefoto’s, die op plaatsen langs de route en met instemming van de
organisatie worden gemaakt.

7.

Gedurende de gehele toertocht is het dragen van een fietshelm verplicht.

8.
9.

De kosten medische en logistieke bijstand zullen worden verhaald, als blijkt dat de deelnemer tijdens een ongeval geen helm droeg.
Het karakter van het evenement is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers respecteren overige weggebruikers,
natuur en milieu.
De deelnemer dient zich te gedragen als alle andere weggebruikers en neemt geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van
toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Het is verboden om afval achter te laten op de weg of in het bos.
De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie (verkeersregelaars) opvolgen.
De deelnemer verklaart zich akkoord met het verstrekken van zijn of haar persoonlijke gegevens op basis van het stuurbordnummer aan
de politie, vergunningsverleners en de organisatie, in het geval van geconstateerd overtreden van de regels of wangedrag.
Bij overtreding van de regels of wangedrag houdt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan
de Jan Janssen Classic en de Hel van Ede-Wageningen in 2020 en daarna.
Er mogen geen flyers worden verspreid op de parkeerterreinen.
Het gebruik van volgauto’s is beperkt tot de wegen, die op de speciale routebeschrijving voor volgauto’s staan vermeld.
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de
deelnemer.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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3.5
3.6

Crowd management
Hekken en barrières (niet zijnde verkeersafsluitingen)

Crowd management is het systematisch plannen voor en het toezicht houden op de ordelijke
beweging en het samenkomen van mensen, dus simpelweg het geheel van maatregelen waarmee
publieksstromen bij evenementen gestuurd en beheerst worden.
Tijdens het evenement wordt de omgeving van de start/finish autoluw gehouden. Alleen standhouders
en de auto’s van de organisatie mogen bij de sporthal parkeren. De deelnemers parkeren ten noorden
van het USC De Bongerd op het WUR-terrein en bereiken per fiets de sporthal. Daar is een fietsenstalling gerealiseerd en een finishstraat met hekken en bogen. Bij de start wordt daarmee een
‘eenbaansrichting’ gecreerd.

3.7

Opstellingsplan/ Stoelenplan

Gelet op de brandveiligheid (bijvoorbeeld obstakel vrije routes) in tenten kan het van toepassing zijn
dat er een stoelenplan moet worden gemaakt. Vanaf 100 stoelen is dit plan zelfs verplicht.

In de sporthal worden klaptafels en stoelen geplaatst. Rondom staan marktkramen. Er wordt
tenminste 3 meter ruimte tussen de tafels en voor de gangpaden vrijgehouden. De nooduitgangen zijn
middels de rode pijlen aangegeven.
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3.8

Mobiliteitsplan

Onder mobiliteit wordt verstaan de manier waarop en de wegen waarlangs de bezoekers naar het
evenement komen en dat weer verlaten.
Een mobiliteitsplan is noodzakelijk als één of meerdere van de onderstaande beschrijvingen van
toepassing zijn:


Er worden meerdere wegen afgesloten;



Er is veel publiek te verwachten wat met de auto komt;



Het openbaar vervoer wordt gestremd;

Is het evenement bereikbaar via het openbaar vervoer?
Niet relevant, alleen deelnemers
Wordt het openbaar vervoer door het evenement gestremd of anderszins belemmerd?
Nee
Zijn er door de vervoersmaatschappij aanpassingen gedaan?
Nee
Wordt het openbaar vervoer gestimuleerd?
Nee
Wordt er aanvullend pendelvervoer ingezet?
Nee

Bij aankomst op het WUR-terrein zullen parkeerhulpen de deelnemers een parkeerplaats
toewijzen.
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3.9

Horeca

Hieronder is beschreven welke maatregelen worden getroffen om schadelijk alcoholgebruik
tegen te gaan, waaronder in ieder geval maatregelen om niet te schenken aan bezoekers
jonger dan 18 jaar en maatregelen om niet te schenken aan bezoekers in kennelijke staat
van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen.
Toelichting op overige horecamaatregelen (bv. kassa voor munten, verkoop bandjes,
hoeveel horecakramen?) en verkooptijden/schenktijden.
Wordt er tijdens het evenement wordt er zwak alcoholische drank verkocht?
Op start/finish-locatie op USC De Bongerd , Wageningen
Welke maatregelen zijn

Barvrijwilligers hebben IVA-training gehad en zullen in twijfel om een id-

er genomen tegen

bewijs vragen

alcohol onder 18 jaar:
Naam cateraar:

TCW ism USC De Bongerd

Maakt de cateraar gebruik van bak-/en braadapparatuur, horecawagens, kramen o.d.?
Ja (vergunning wageningen)

3.9.1 Verkooptijden
Openingstijd bars:

6:30 uur

Sluitingstijd bars:

18:00 uur

Beschrijving horecaplan:
Tot een uur of elf wordt het meest koffie/thee/frisdrank in combinatie met gebak verstrekt, na de
tocht (s’middags) ligt de nadruk op frisdrank en licht-alcoholische dranken.

3.10 Vuurwerk
Er wordt tijdens het evenement geen vuurwerk afgestoken.
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4 Incident scenario’s
In dit hoofdstuk treft u de meest voor de hand liggende scenario’s aan die zouden kunnen
plaatsvinden tijdens het evenement. Om hierop goed voorbereid te zijn worden deze scenario’s
hieronder verder uitgewerkt.

4.1

Scenario: Ontruiming evenemententerrein/locatie

Maatregelen Ontruiming:
De BHV-organisatie bestaat uit de dienstdoende concierge van het USC De Bongerd, de coordinator
veiligheid en aangewezen TCW-leden. TCW zal vooraf afspraken vastleggen over de leden van de
organisatie, de gevolgde training en instructie, de rolverdeling tijdens het evenement en de
opschaling bij grotere incidenten.
In het USC De Bongerd is de branddetectie gekoppeld aan het ontruimingsalarm en zal deze leiden
tot het verlaten de hal middels de aangegegeven nooduitgangen. In andere gevallen waarvoor
ontruiming noodzakelijk is zal middels een gesproken bericht via de omroepinstallatie de deelnemers
worden verzocht het pand te verlaten.
Bij brandmelding en ontruiming zal middels het bellen van 112 vanuit de coordinatiepost (loge) de
brandweer worden opgeroepen.
De contactpersoon/-personen van belangrijke instanties zijn opgenomen op de calamiteitenlijst.

4.2

Scenario: (massale) vechtpartij



Maatregelen (massale) vechtpartij:
Geen aannemelijk scenario
Ongeregeldheden blijven naar verwachting beperkt tot één tot enkele personen (persoonlijke
vechtpartij, schade andermans zaken) en worden hetzij door medefietsers of TCW-vrijwilligers
opgelost, hetzij vanuit de coordinatiepost opgeschaald naar de Politie.

4.3

Scenario: paniek in menigte

Maatregelen paniek in de menigte:

Geen aannemelijk scenario
Concentratie deelnemers in het USC De Bongerd blijft lager dan landelijke norm.
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4.4

Scenario: Extreme weersomstandigheden

Maatregelen extreem weer:
Bij extreme weersomstandigheden zoals storm, extreme hitte of extreme neerslag wordt het
evenement afgeblazen of worden aanvullende maatregelen genomen. Controle vindt plaats
daags voor het evenement en door de uitpijlers op de dag van het evenement.
Bij hitte of neerslag (koude) zullen extra koele cq. hete drankverstrekkingspunten worden
ingericht.

4.5

Scenario: Explosie/Brand

Maatregelen brand/explosie:
De BHV-organisatie bestaat uit de dienstdoende concierge van het USC De Bongerd, de coordinator
veiligheid en aangewezen TCW-leden. TCW zal vooraf afspraken vastleggen over de leden van de
organisatie, de gevolgde training en instructie, de rolverdeling tijdens het evenement en de
opschaling bij grotere incidenten.
In het USC De Bongerd is de branddetectie gekoppeld aan het ontruimingsalarm en zal deze leiden
tot het verlaten de hal middels de aangegegeven nooduitgangen. In andere gevallen waarvoor
ontruiming noodzakelijk is zal middels een gesproken bericht via de omroepinstallatie de deelnemers
worden verzocht het pand te verlaten.
Bij brandmelding en ontruiming zal middels het bellen van 112 vanuit de coordinatiepost (loge) de
brandweer worden opgeroepen.
De contactpersoon/-personen van belangrijke instanties zijn opgenomen op de calamiteitenlijst.

4.6

Scenario: meer publiek dan verwacht

Maatregelen meer publiek dan verwacht:

Geen aannemelijk scenario (regulering via voorinschrijving)

Ervaring van de afgelopen jaren leert, dat het aantal extra personen ongeveer gelijk is aan
het aantal wegblijvers (no-show). Invoering van de polsbandjes of stuurborden heeft het
aantal zwartrijders ook sterk verminderd.
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4.7

Scenario: uitval van infrastructuur

Maatregelen uitval van infrastructuur: transport en opslag, communicatie, regelsystemen,
energie, drinkwater, waterhuishouding, openbaarvervoer, volle dixies etc

Geen relevant scenario, de deelnemers gaan dan naar huis

4.8

Scenario: uitval van bijzondere voorzieningen

Maatregelen uitval bijzondere voorzieningen: op het gebied van zorg/verzorging, sturing,
controle en handhaving

Geen relevant scenario (geen bijzondere voorzieningen aanwezig)
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4.9

Scenario: Verkeersongeval/medisch ongeval

Maatregelen verkeersongeval/medisch ongeval:
De verkeersveiligheid van de deelnemers is gezien het karakter van het evenement in beginsel een
‘eigen verantwoordelijkheid’, maar TCW heeft een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om het
risico op een verkeersongeval kleiner te maken:


De routes zijn vooraf door de parcoursbouwer en de coordinator veiligheid doorgenomen en
waar mogelijk zijn gevaarlijke oversteken of samenlopen tussen fietsers en andere
weggebruikers vermeden.



De routes lopen conform het NTFU-advies waar mogelijk zoveel mogelijk rechtsom,
waarmee linksaf oversteken wordt verminderd. Zo loopt bijvoorbeeld de rode lus over de
Posbank van oost naar west.



Alle (min of meer) gevaarlijke oversteken zijn opgenomen in de lijst ‘verkeersregelaars
2020’ en gecategoriseerd in een rode, gele of groene gevaarsklasse. Op een rode oversteek
zal een tweetal ervaren verkeersregelaars de deelnemers begeleiden bij het oversteken. Op
een gele oversteek kan dat door een enkele verkeersregelaar geschieden. Op een groene
oversteek is geen verkeersregelaar nodig, maar kan worden voorzien in een
waarschuwingsbord of andere markering. Afhankelijk van het tijdstip en daarmee de
verwachte deelnemersaantallen op een bepaalde oversteek, kan van bovengenoemde
indeling worden afgeweken (meer of minder verkeersregelaars).



Enkele oversteken op plaatsen, waar doorgaans geen grote fietsstromen zijn, zullen middels
bebording conform CROW 96a/b worden gemarkeerd, om de snelheid van de overige
weggebruikers omlaag te brengen.
Waar mogelijk zal echter voor een bestaande oversteekplaats worden gekozen.



De wegroutes zijn als GPX-track of TOMTOM-bestand beschikbaar voor alle
verkeersregelaars en hupverleners. Daarin zijn ook alle routepunten als nummer
opgenomen, zodat de aansturing vanuit de coordinatiepost eenduidig kan geschieden.



De MTB-routes zijn opgeknipt in zones, die met een letter zijn aangeduid. Alle zonegrenzen
zijn vanaf de openbare weg bereikbaar voor ambulances en hulpverleningsvoertuigen.



Alle deelnemers zal bij vertrek middels spandoeken en andere uitingen worden geattendeerd
op onze samenwerking met de stichting IKFIETSVRIENDELIJK, die respect voor
medeweggebruikers, het milieu en de verkeerregels voorstaat. Uiteraard zullen ook onze
verkeersregelaars en reparatiehulpen overtredende deelnemers hierop aanspreken.



Er geldt een helmplicht voor alle deelnemers aan ons evenement.
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In het geval het toch mis gaat en een deelnemer medische ondersteuning nodig heeft, zijn de
volgende maatregelen getroffen:


Ongeveer elke 30-50 kilometer is er een verzorgingspost ingericht, waar water, fruit en
versnaperingen worden aangeboden of worden gekocht. Er zijn naast de Start/Finish-locatie
4 verzorgingsposten gepland op de wegroutes en 2 verzorgingsposten op de mtb-routes.



In de posten is telkens een EHBO-post ingericht, die bemand wordt door 2 BLShulpverleners. Zij zijn van noodzakelijke verband- en verzorgingsmiddelen voorzien en
hebben ook de beschikking over een AED.



Bij een incident onderweg zal een van de vier ALS-hulpverleners ter plaatse gaan. De ALSers rijden als motorrijder of doktersauto op de route en hebben de beschikking over
verband- en verzorgingsmiddelen, AED en geneesmiddelen.



De coordinatiepost zal bij een telefonische melding op de alarmlijn 06 – 2217 3317 de
dichtsbijzijnde ALS-hulpverlener aansturen. De locatie van alle ALS-voertuigen is door GPStracking te volgen in de coordinatiepost.
Communicatie vindt plaats via het NRK-portofonie netwerk of via GSM.



In overleg tussen de coordinatiepost en de ALS-hulpverlener zal in urgente gevallen een
ambulance worden opgeroepen. In minder urgente gevallen zal de deelnemer met een van
de reparatiewagens van de organisatie naar de huisartsenpost of eerste hulppost in Ede,
Arnhem of Apeldoorn worden gebracht.
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4.10 Scenario: Omvallen of instorten bouwwerken
Dit betreft instortingen van gebouwen met veel aanwezige personen door aardbevingen of anderszins
verstoring van de ondergrond, en groot gebouw met grotere aantallen aanwezigen zou kunnen
instorten als gevolg van een aardgasexplosie.
Maatregelen omvallen of instorten bouwwerken: hoe voorkomt u dit. Kunt u bouwwerken extra
verstevigen bij slecht weer. Heeft u ze laten controleren en hoe gaat u te werk als het toch misgaat?

Geen aannemelijk scenario, geen tijdelijke bouwwerken

4.11 Scenario: Bommelding of terroristische aanslag
Maatregelen bommelding of terroristische aanslag: dit kan heel divers zijn, denk aan gebruik
van Twitter of andere media, drone etc. Hoe gaat u te werk als er iets misgaat hoe houdt u de media
in de gaten?

Afstemming met Melvin Ullrich (Politie Gelderland-Midden), aanmelding van het
evenement bij de centrale dienst (evenementen@vggm.nl) en wijkagent.
In het geval van een bommelding zal direct door de coordinator veiligheid via 112 de
bomexpert van de politie worden gebeld en zal in overleg met deze de hal middels een
omgeroepen bericht worden ontruimd.
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5

Coördinatie en communicatie

Beschrijving communicatie

Zie Draaiboek Veiligheid (definitief enkele dagen voorafgaand aan evenement)
2020-conceptversie bijgesloten
De lijst met belangrijke adressen en telefoonnummers van belangrijke instanties en uw
eigen organisatie wordt opgenomen in het draaiboek Veiligheid.
Wie is aanspreekpunt

Coordinatiepost USC De Bongerd 06 – 2217 3317

van de organisatie

FH Fiselier 06-145 29 445

tijdens het evenement?
Wie is aanspreekpunt

Coordinatiepost USC De Bongerd 06 – 2217 3317

van de organisatie

FH Fiselier 06-145 29 445

tijdens een calamiteit?
(volledig gemandateerd
tot het nemen van
besluiten)
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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 /

)+)LVHOLHU
__________________________________________

__________________________________________
7RHUFOXE:DJHQLQJHQ

stichting / vereniging

1.3.

KvK-nummer / BSN


__________________________________________

1.4.

Adres / postbusnummer

SD-XOLDQDVWUDDW
__________________________________________

1.5.

Postcode en plaats

'+:DJHQLQJHQ
__________________________________________

1.6.

Telefoon (overdag)

__________________________________________

1.7.

Telefoon (mobiel)

__________________________________________


1.8.

E-mailadres

WFZ#ILVKPLOOQO
__________________________________________

1.9.

Contactpersonen en telefoonnummers tijdens het evenement

Contactpersoon 1: __
__________________
&RRUGLQDWLHSRVW
Contactpersoon 2: ____________________
)+)LVHOLHU

Telefoonnummer: __06-2217 3317___
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

_______________________________________
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3. Evenement
3.1. Naam evenement: _______________________________________
-DQ-DQVVHQ&ODVVLF+HOYDQ(GH:DJHQLQJHQ 2020
Soort evenement:

3.2.

□

Muziekevenement

□

Sportwedstrijd

□

Auto- en/ of motorsportevenement

□

Wandelmars

□

Beurs

□

Markt/braderie

□

Optocht

□

Buurtfeest / (buurt)barbecue

□

Kermis

□

Volksfeest

□

Tentfeest

□;

Anders, namelijk: ____________
)LHWVWRHUWRFKW

Is het evenement al eens eerder georganiseerd?
□
; Ja, namelijk (wanneer en waar):
_______________________________________
VLQGV
_______________________________________
□

Nee
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4. Periode evenement
4.1.

Op welke data en tijdstippen bouwt u het evenement op?

Datum: 19/6________
Datum: ____________

Van ____________
tot ____________


Van ____________ tot ____________

Datum: ____________

Van ____________ tot ____________

Datum: ____________

Van ____________ tot ____________

4.2.

Op welke data en tijdstippen vindt het evenement plaats?

Datum vanaf: _ 20/6 _______ tot ____________ (Indien het evenement op één dag plaats vindt, vult u enkel die
datum in)

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?

Datum: _21/6 _______
Datum: ____________

Van ____________
tot ____________


Van ____________ tot ____________

Datum: ____________

Van ____________ tot ____________

Datum: ____________

Van ____________ tot ____________

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

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.

86&GH%RQJHUG
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?
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)

□; Ja, namelijk:
__________________
(GH5HQNXP$UQKHP
__________________
$SHOGRRUQ%UXPPHQ5KHGHQ
9HOS5KHQHQ8WUHFKWVH+HXYHOUXJ
__________________
9HHQHQGDDOSURIRUPD
__________________

5.5.

Nee

□

Ja (Ga naar vraag 5.9)

□;

Nee (Ga naar vraag 5.6)

□;

Ja (Voeg de verklaring van de eigenaar

Bent u eigenaar van het terrein
waarop het evenement plaats vindt?

5.6.

□

Is er toestemming van de eigenaar van het terrein?

toe aan dit formulier)

□
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Nee

5.7.

Naam en voorletters eigenaar van de grond ____________________________
:85

5.8.

Adres eigenaar van de grond

____________________________
____________________________
____________________________

5.9.

Wat is het huidig gebruik van het terrein?

6SRUWKDOHQSDUNHHUWHUUHLQ
____________________________

5.10.

Is het evenemententerrein afgesloten?

□

Ja, namelijk door middel van

____________________________
____________________________
□
;
5.11.

Nee

Op welke ondergrond vindt het evenement plaats?

□;

Harde ondergrond
(Klinkers, asfalt etc.)

□

Zachte ondergrond
(Zand, gras etc.)

5.12.

Wat is de verblijfplaats van het publiek?

□

Water

□
;

Binnenlocatie

□
;

Buitenlocatie

Voeg een kaart toe als bijlage
N.b.: Binnenlocatie = in een tent c.q. inrichting

(Ga naar vraag 5.13)

Buitenlocatie = in de openlucht, of op de openbare weg

5.13.

Welke binnenlocatie wordt gebruikt?

(Ga naar vraag 5.14)

□;
□

Bestaand gebouw

□

Tent

□

Anders, namelijk

Tijdelijk gebouw

__________________
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.
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6. Publiek
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Hoe is het publiek aanwezig bij het evenement?

□

Als toeschouwer

□;

Als toeschouwer
en deelnemer
;;;;;;;;;;;

Wat is het verwachte – gelijktijdig aanwezig – aantal bezoekers / deelnemers?
Indien het evenement meerdere dagen duurt, dan aangeven

□

0

-

1000

hoeveel bezoekers / deelnemers maximaal per dag verwacht

□

1001

-

1500

worden.

□

1501

-

3000

□

3001

-

5000

□
;
□

5001

-

10.000 SHUGDJ

10.001

-

15.000

□

15.001

-

30.000

□

30.001

-

50.000

□

> 50.000

□

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

□

Ja, mindervaliden

□

Ja, politiek-sensitieve personen

□

Ja, geweld-sensitieve personen

□

Ja, leden Koninklijk Huis

□

Ja, anders namelijk

Te verwachten leeftijdscategorieën

Zijn er specifieke groepen aanwezig?

_________________________

6.5.

6.6.

Is er mogelijk alcohol- of drugsgebruik?

Nee

□
;
□

Ja, alcohol

□

Ja, alcohol en drugs

□

Nee

□

Ja (Voeg situatietekening bij)

□
;

Nee

□

Ja, namelijk: ___________________

□
;

Nee

Ja, drugs

Wordt er gebruik gemaakt van
overnachtingsmogelijkheden?

6.7.

□
;

Maken dieren deel uit van het evenement?
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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

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

8. Verkeer & parkeren
8.1.

8.2.

Worden tijdens het evenement verkeersmaatregelen getroffen?

Worden gecertificeerde verkeersregelaars ingezet?

□
;

Ja (Geef maatregelen weer op

□

Nee

□
;

Ja

□

Nee

2SJDYHPLGGHOVOLMVWYRRUDIJDDQGDDQHYHQHPHQW

8.3.

Moeten straten en / of parkeerterreinen afgesloten worden?

de situatietekening)

(Geef de locatie(s) aan op de
situatietekening) (Voeg de
gegevens van de gecertificeerd
verkeersregelaars bij als
bijlage bij dit formulier)

□ Ja, namelijk
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(Geef de locatie(s) tevens aan op de
situatietekening) (Ga naar vraag
8.4)

□
;
8.4.

Nee (Ga verder met vraag 8.5)

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.

8.7.

Is het evenement van invloed op de bereikbaarheid
voor hulpdiensten voor omwonenden?

□
□
;

Ja
Nee

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)

□
;
AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

Nee

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):
□
□
□
;
□
□
□
□
□
□
□

□
9.2.

9.3.

9.4.

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

Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:

____________
____________
____________
WRLOHWZDJHQ
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Nee
Zijn er sanitaire voorzieningen voor invaliden?

Wordt er afvalwater geloosd op het riool,
de bodem of het oppervlaktewater?

Worden er stroomvoorzieningen getroffen
en zo ja, waar?

□
;

Ja (Geef deze voorzieningen weer op de

□

Nee

□
□;

Ja
Nee

□

Ja (Geef deze voorzieningen weer op de

□
;

Nee

□

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

situatietekening)

LQ86&'H%RQJHUG

situatietekening)

9.5.

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

□;
9.6.

Hoe is de schoonmaak van de evenementenlocatie tijdens en na het evenement geregeld?
_________________________________________________________________________
GRRUYULMZLOOLJHUVHLJHQYHUHQLJLQJQDDIORRSHYHQHPHQW
_________________________________________________________________________

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

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:
__________________
`
10.1.

□

Nee (Ga verder met vraag 11.1)

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

Locatie: 86&'H%RQJHUG
________________
Locatie: ________________

Datum: 20/6_ Tijdstip vanaf: ____
____ Activiteit: __________
ILHWVDUWLNHOHQ
 tot 
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: __________

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

11.

Dranken en / of etenswaren
11.1.

Wordt bedrijfsmatig – tegen vergoeding – zwakalcoholhoudende 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)

□
11.2.

Nee (Ga verder met vraag 11.3)

Worden voorzorgsmaatregelen getroffen ter voorkoming
van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar?

□
;

Ja, namelijk:

__________________
,9$LQVWUXFWLHYULMZLOOLJHUV
□
11.3.

Nee

Worden etenswaren verstrekt / verkocht
tijdens het evenement?

□
;

Ja en ter plekke bereid door middel
van:
□
;
□

Een gasinstallatie

□

Barbecue

□

Anders, namelijk:

Zonder gasinstallatie

__________________

11.4.

□

Ja, maar niet ter plekke bereid

□

Nee

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

_________________________________________________________________________
PRELHOHIULHWNUDDPRIIRRGWUXFNVRSEXLWHQWHUUHLQSDVWDPDDOWLMGLQ86&'H%RQJHUG
_________________________________________________________________________
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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

□

Nee

op de situatietekening) (Ga verder met
vraag12.2)

12.2.

Welk geluid wordt ten gehore gebracht?

□ Muziek van een soloartiest
□ Muziek van een muziekgroep
□ Muziek van een koor
□ Spreker
□ Cabaret
□; Anders, namelijk:
__________________
SRSPX]LHN

12.3.

Is een omroepinstallatie aanwezig?

□
;
□

12.4.

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

Ja
Nee

86&'H%RQJHUG
Locatie: ________________

VWDUWILQLVK
 Activiteit: __________
Datum: 20/6_ Tijdstip vanaf: ____
 tot ____

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: __________

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

13.

Veiligheid
13.1.

Is een gecertificeerd beveiligingsbedrijf aanwezig?

□

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

13.2.

Hebt u geneeskundige voorzieningen getroffen?

__________________
__________________
__________________
__________________
□
;

Nee

□
;

Ja, namelijk (Vul ook vraag
13.3 in):
□ EHBO
;
□ BHV
;
□ Ambulance
□ Anders, namelijk:
__________________
Nee (Ga naar vraag 13.5)

□
13.3.

13.4.

Ja, namelijk:

Wat zijn de gegevens van de geneeskundige organisatie(s)?
Naam organisatie:
Contactpersoon tijdens het evenement:
Telefoonnummer contactpersoon:

_ Rode Kruis
__________
__________________
FRRUGLQDWLHSRVW
__ 06-22173317_____

Naam organisatie:
Contactpersoon tijdens het evenement:
Telefoonnummer contactpersoon:

__________________
__________________
__________________

Naam organisatie:
Contactpersoon tijdens het evenement:
Telefoonnummer contactpersoon:

__________________
__________________
__________________

Is speciale beveiliging noodzakelijk voor de aanwezigen?

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

□

Ja, namelijk voor (Vul ook
vraag 13.5 in):
□ Artiesten
□ Organisatie
□ Genodigden
□ Anders, namelijk:
__________________

□
;

Nee (Ga naar vraag 13.6)

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?

=LHVHSDUDWHYHLOLJKHLGVSODQ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13.9.

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

=LHVHSDUDWHYHLOLJKHLGVSODQ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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14.

Brandveiligheid
14.1.

Is er sprake van open vuur?

□

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

14.2.

Wordt er vuurwerk afgestoken?
Locatie:
Locatie:
Locatie:
Locatie:
Locatie:

14.3.

________________
________________
________________
________________
________________

Datum:
Datum:
Datum:
Datum:
Datum:

_____
_____
_____
_____
_____

Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip
Tijdstip

vanaf:
vanaf:
vanaf:
vanaf:
vanaf:

Wordt gebruik gemaakt van (brandgevaarlijke)
special effects?

□
;

□ Vuurkor(f)(ven)
□ Fakkel(s)
□ Vuurplaats(en)
□ Anders, namelijk:
__________________
Nee

□

Ja, namelijk:

____
____
____
____
____

tot
tot
tot
tot
tot

____
____
____
____
____

□
;

Nee

□

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

__________________
__________________
__________________

14.4.

Zijn brandgevaarlijke stoffen – zoals gasflessen, brandstoffen
en dergelijke – aanwezig en / of worden deze gebruikt?

□
;

Nee

□

Ja, namelijk
(Geef de locatie hiervan weer
Op de situatietekening):

Materiaal:
Materiaal:
Materiaal:
Materiaal:
Materiaal:

________________
________________
________________
________________
________________

Hoeveelheid:
Hoeveelheid:
Hoeveelheid:
Hoeveelheid:
Hoeveelheid:

_____
_____
_____
_____
_____

Locatie:
Locatie:
Locatie:
Locatie:
Locatie:

________________
________________
________________
________________
________________
□
;
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Nee

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)

□
;
15.2.

Nee (Ga naar vraag 16.1)

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.
1((
18.

Opmerkingen / toelichting / ondertekening

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Naam:
)UDQN)LVHOLHU
&RRUGLQDWRU9HLOLJKHLG
7RHUFOXE:DJHQLQJHQ

Ondertekening:

FH Fiselier

09-feb-2020
_______________________ Datum:________

Digitally signed by
FH Fiselier
Date: 2020.02.09
14:09:51 +01'00'

_______________________

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.
AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

BIJLAGE 1: Hoofdstuk drankverstrekking
Attentie!
Wanneer tijdens het evenement alcoholhoudende drank verkocht wordt buiten een bestaande horecagelegenheid, 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 gehouden 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

X

vrouw

Naam horecabedrijf (indien van toepassing)

TCW Cees van Nieuwenhuijsen

Straatnaam en huisnummer

nvt

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)
□
X 10 – 18 jaar (met aanwezigheid ouders)
□
X 18 – 30 jaar
□
X 30 – 45 jaar
□
X > 45 jaar
(meerdere antwoorden mogelijk)
3. Hoeveel bezoekers worden verwacht in totaal?
6000 bezoekers

-2-

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

Beschrijving

□ Het personeel is alcoholvrij
X□ Het alcoholbeleid wordt kenbaar gemaakt bij personeel

IVA-instructie

X□ Er is ruime keuze in alcoholvrije dranken

ook frisdranken

X□ Er wordt gecontroleerd op doorschenken en dronkenschap

IVA-instructie

□ Anders, namelijk:

VRAAG 5 EN 6 ALLEEN VOOR EVENEMENTEN WAAR OOK JONGEREN ONDER DE 18 JAAR KOMEN.
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 vaststellen 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 brochure alcoholbeleid evenementen (bijlage).
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: Ondersteuning van barpersoneel met apparatuur

□ Systeem 2

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.
Systeem 3: Eigen systeem
Omschrijf het eigen systeem aan de hand van de volgende zaken:

□
X Ander systeem

- Kenmerken van het systeem (concrete maatregelen):
bij twijfel wordt de deelnemer om een ID gevraagd
- Wijze waarop personeel wordt geïnformeerd: IVA-instructie
- Bevorderen naleving van de regels: Leidinggevende in bezit diploma Sociale Hygiene

-3-

6. Op welke wijze wordt dit aan bezoekers jonger dan 18 jaar kenbaar gemaakt?
Voorafgaand aan het evenement: website Jan Janssen Classic 2020
Tijdens het evenement:

bebording op bars

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).
nvt

