Subject: RE: Aanvraag vergunning Jan Janssen Classic / Hel van Ede‐Wageningen 2020
From: Elsa Groenheijde <E.Groenheijde@glk.nl>
Date: 23/03/2020, 10:39
To: "Frank Fiselier (TCW)" <tcw@fishmill.nl>
CC: Archief <archief@glk.nl>, Ben Oos ng <B.Oos ng@glk.nl>, Arjan van Knapen <a.vanknapen@glk.nl>
Geachte heer Fiselier
In aansluiting op onze brief met kenmerk: 2020-3292, kunnen wij u meedelen dat het ook is toegestaan de wegen op de Loenermark te gebruik, onder dezelfde
voorwaarden, als opgenomen in de toestemming.
Contact persoon voor de Loenermark is inderdaad Arjan van Knapen, 06.22.695.215; mail: a.vanknapen@glk.nl
Met vriendelijke groet,
Elsa Groenheijde
Medewerker bedrijfsvoering/contractadministratie
Geldersch Landschap & Kasteelen
T 026 - 355 25 06

Van: Frank Fiselier (TCW) <tcw@fishmill.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 09:26
Aan: Elsa Groenheijde <E.Groenheijde@glk.nl>
CC: Wim Beltman <beltman.wim@gmail.com>
Onderwerp: Re: Aanvraag vergunning Jan Janssen Classic / Hel van Ede‐Wageningen 2020

Geachte mevrouw Groenheijde
Dank voor de ontvangen toestemming. Helaas ontbreekt daarin de vermelding van het gebruik van de wegen in de Loenermark.
Mag ik er van uitgaan dat dit onder de gebruikelijke voorwaarden (waaronder contact met Arjan van Knapen) is toegestaan?
-Met vriendelijke groeten,
Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
coördinator veiligheid
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN
06 - 145 29 445
Tcw@fishmill.nl

On 16/03/2020 09:58, Frank Fiselier (TCW) wrote:

Geachte mevrouw Groenheijde,
In de bijlage vindt u onze aanvraag voor ons jaarlijkse fietsevenement Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen 2020.
Zoals gebruikelijk zullen we vooraf nog contact hebben met Ben Oosting over de route door Duno, Mariendaal en Warnsborn.
De tb-route is op uw terrein ongewijzigd ten opzichte van 2019.
De wegroute gaat zoals gebruikelijk ook over de wegen/fietspaden door uw beheersgebieden Loenermark en Warnsborn.
Meer informatie, waaronder een schaalbare kaart, is te vinden op www.tcw79.nl/vergunningen en op www.janjanssenclassic.nl
Over de leges hebben we ondertussen met SBB en NM de afspraak om 10% van het inschijfgeld op basis van het werkelijk aantal deelnemers
en het procentuele terreingebruik te verstaffelen. Mocht GLK zich hierbij willen aansluiten, zou dat op basis van de 32.5 km (30% van de
lange route) neerkomen op geschat 426 euro.
Uiteraard moeten we vanwege het coronavirus als organisatie een voorbehoud maken. De JJC-HvEW 2020 zal alleen worden georganiseerd als
daar vanuit NOC*NSF en NTFU toestemming voor wordt gegeven. We hopen dat u daar rekening mee kan houden.
Graag zien we de vergunning tegemoet.
-Met vriendelijke groeten,
Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
coördinator veiligheid
Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN
06 - 145 29 445
Tcw@fishmill.nl
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