Toerclub Wageningen
Frank Fiselier
p/a Julianastraat 76
6707 DH WAGENINGEN

uw kenmerk

uw aanvraag van zaaknummer
24-02-2022

20220224250828

behandeld door

Lonneke Claessens

Onderwerp

telefoonnum e-mail
mer
14 0318

evenementen@ede.nl

Bijlage(n)

Ede, 2 maart 2022

Vergunning Jan Jansen
Classic / Hel van EdeWageningen
Geachte heer Fiselier,
Op 24-02-2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen. U heeft aangegeven op 25-06-2022 het evenement Jan
Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen te organiseren. In verband hiermee heeft u een of meerdere
vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd:
De vergunningen en/of ontheffingen zijn onder voorwaarden verleend. De besluiten treft u bijgaand aan.
Besluiten
Er is besloten dat u de volgende vergunning(en) en/of ontheffing(en ) verleend krijgt;
-

Een vergunning voor het organiseren van het evenement Jan Janssen Classic / Hel van EdeWageningen volgens art.2:25 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Ede.
Het evenement vindt plaats op 25-06-2022.

Naam organisatie
Frank Fiselier, namens Toerclub Wageningen
De vergunning geldt voor het volgende
Locatie

USC De Bongerd, Wageningen (start en finish), route door
o.a. gemeente Ede

Datum en tijd

Opbouw
24-06-2022
Evenement 25-06-2022
Afbouw
26-06-2022

t/m 24-06-2022
t/m 25-06-2022
t/m 26-06-2022

-

14.00-22.00 uur
06.30-18.00 uur
08.00-12.00 uur

Conform de goedgekeurde en vastgestelde bijgevoegde documenten:
aanvraag
indelingstekening

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Telefoon 14 0318
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede
E-mail info@ede.nl. Website www.ede.nl

-

verkeerstekening
veiligheidsplan

Vanaf het moment van opbouwen tot het moment dat alles opgeruimd is bent u verantwoordelijk voor de
algemene veiligheid op het evenemententerrein en de directe omgeving.
Voorschriften
Aan de vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden.
Algemeen
- De vergunning is niet geldig voor niet in de aanvraag en de vergunning genoemde activiteiten.
- Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag (gemeente, politie,
Brandweer) in het belang van de openbare orde en (brand)veiligheid, moeten direct worden
opgevolgd.
- U handelt conform het door u opgestelde veiligheidsplan.
Bereikbaarheid en aanwezigheid contactpersonen
- Tijdens het evenement is een contactpersoon van de organisatie ter plaatse aanwezig.
- De volgende contactperso(o)n(en) zijn op de dag van de opbouw, het evenement en de afbouw
telefonisch bereikbaar:
Contactpersoon

Telefoonnummer

Coordinatiepost USC De Bongerd
Frank Fiselier

06 - 2217 3317
06 - 145 29 445

Informeren omwonenden
- U informeert omwonenden tijdig over uw evenement.
- U vermeldt een nummer waarop de evenementenorganisatie bereikbaar is tijdens het evenement in
geval van overlastklachten.
Evenemententerrein
- Het evenemententerrein komt overeen met de indelingstekening (route).
- U zorgt voor afvalbakken op het evenemententerrein.
- U levert het gebruikte evenemententerrein schoon en onbeschadigd op. Eventuele schade wordt
door een schadebureau op u verhaald.
Verkeersmaatregelen
- U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen, de inzet van de
verkeersregelaars en de plaatsing van parkeerverwijsborden. Deze komen overeen met de
verkeerstekening.
- Voor aanvang van het evenement zorgt u ervoor dat de hekken op de weg worden geplaatst en
borden in de juiste stand worden gedraaid. Na afloop van het evenement zorgt u dat de hekken
worden teruggeplaatst en borden worden teruggedraaid.
- U zet gecertificeerde verkeersregelaars in gedurende het evenement, die een wettelijk verplicht
fluorescerend verkeersregelaarsvest dragen en zich ter plaatse kunnen legitimeren.
- U zorgt ervoor dat de verkeersregelaars per verkeerspost instructies krijgen.
- Deelnemers dienen zich aan de geldende verkeerregels te houden.
(Geneeskundige) Hulpverlening
- Vanaf 1000 gelijktijdige bezoekers geldt dat per 500 gelijktijdige bezoekers 1 EHBO’er aanwezig is.
- U zorgt voor een duidelijk zichtbare verwijzing naar de EHBO-post.
- Eerstehulpverleners bezitten een geldig eerstehulp diploma, inclusief aantekening reanimatie en
AED-bediening en kunnen dit ook tonen.
- Een AED-apparaat is altijd aanwezig.
- Het evenemententerrein moet gegarandeerd toegankelijk zijn voor de aan- en afvoer van
Ambulances.

Begeleiding
- U zorgt voor voldoende perso(o)n(en) begeleiding.
Weersverwachting
- U bent verplicht zich vooraf en tijdens het evenement op de hoogte te stellen van de voorspelde
weersomstandigheden.
- U attendeert het publiek op veranderende weersomstandigheden en u biedt handelingsperspectief in
uw communicatie richting het publiek
- U treft passende maatregelen bij (kans op) extreme weersomstandigheden.
Kosten
Het evenement is in risicoklasse A geplaatst.
Dit geeft aan dat het een Risicoklasse A Regulier evenement is met een laag risico en beperkte impact op
de omgeving.
Conform de Legesverordening 2022 moeten hiervoor bijbehorende leges worden betaald. De kosten voor
een A-evenement zijn € 38,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur. De kosten voor eventuele
ontheffingen worden ook in de factuur opgenomen.
Overige algemene wettelijke voorschriften
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van andere wet- en regelgeving. Het niet houden aan
deze wet- en regelgeving kan van invloed zijn op uw evenementenvergunning. Ter informatie wijs ik u op het
volgende.
Brandveilig gebruik
Er zijn algemene voorwaarden rechtstreeks van toepassing ten aanzien van brandveilig gebruik van
tribunes, podia, tenten en bakwagens in het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen (bgbop).
- Voor het veilig gebruik van bakwagens plaatst u deze op een minimale afstand van 5 meter van de
gevel beschikken deze -over een goedgekeurd blusmiddel.
- Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde slang.
- Houdt u rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter en een doorgangshoogte van
4,2 meter op het evenemententerrein.
- Brandkranen houdt u volledig vrij van objecten.
- Kabels en dergelijke dekt u af met matten of gelijkwaardige alternatieven.
Hygiënevoorschriften bij bereiding, behandeling levensmiddelen
Als u voedsel bereidt of verwerkt, dan moet u zich aan de wettelijke hygiënevoorschriften houden. U vindt ze
onder andere in het Warenwetbesluit voorbereiding en behandeling van levensmiddelen en het
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert
hierop.
Natuurbescherming
U moet voldoende aandacht hebben voor de in het wild levende dieren en planten. Handelen of nalaten dat
nadelige gevolgen heeft voor flora en fauna veroorzaakt, moet achterwege worden gelaten. Is dit niet
mogelijk, dan moeten alle maatregelen genomen worden om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
Evenementen die een negatief effect kunnen hebben op de planten- en diersoorten in Natura 2000-gebied
moeten vooraf worden getoetst door de provincie. Het gaat met name om impact van geluid, licht, trilling en
beweging. Uit deze toetsing kan blijken dat er ook een ontheffing beschermde soorten van de provincie
nodig is op basis van de Wet Natuurbescherming.
Attractietoestellen en speeltoestellen
Uw attracties en speeltoestellen moeten veilig zijn en u moet daar op toezien volgens het Besluit veiligheid
attractie- en speeltoestellen.
Het plaatsen van attracties is alleen toegestaan als u beschikt over een geldig keurmerk
Bent u het niet eens met dit besluit?
Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met bovengenoemde medewerker, voor uitleg over het
Besluit. Bezwaar maken kan tot zes weken na de verzenddatum bij de burgemeester.

Dan kan op twee manieren:
- Met het formulier “bezwaarschrift indienen” op www.ede.nl/bezwaarschriften.
- Met een brief. Daarin moet staan: uw naam, adres en telefoonnummer, de datum van uw brief, een
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (zaaknummer noemen of kopie besluit
bijvoegen), de redenen van uw bezwaar, uw handtekening.
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten?
Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening. Meer informatie hierover vindt
u op www.rechtspraak.nl.
Namens de burgemeester
Met vriendelijke groet,

Vera Willemsen,
Afdelingsmanager Veiligheid

