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Beste meneer Fiselier,
Op 24 februari heb ik uw verzoek tot het afgeven van een Verklaring van geen Bezwaar ontvangen.
U vraagt deze verklaring aan voor de jaarlijkse “Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen
2022” op zaterdag 25 juni 2022 tussen 06.30 uur en 18.00 uur door onder andere de gemeente
Rhenen (zonder rustplaats). Aan deze recreatieve fietstoertocht doen circa 500 deelnemers mee.
Contact tijdens deze fietstoertocht is mogelijk via: Coördinatiepost USC De Bongerd
Wageningen, tel.: 06 - 2217 3317.
Hieronder deel ik u het volgende mee.

Verklaring van geen Bezwaar “Jan Janssen Classic / Hel van Ede-Wageningen” 2022
Na overleg met de betreffende teams van de gemeente Rhenen, verklaar ik hierbij geen bezwaar te
hebben tegen het organiseren van bovengenoemde recreatieve fietstoertocht “Jan Janssen Classic /
Hel van Ede-Wageningen” op zaterdag 25 juni 2022, tussen 06.30 uur en 18.00 uur door de
gemeente Rhenen.
Geen evenementen op/aan de route
Op zaterdag 25 juni 2022 vinden er géén (grootschalige) evenementen plaats in de gemeente
Rhenen, welke een belemmering zouden kunnen vormen voor uw fietstoertocht.
WEL werkzaamheden op/aan de route
Let op! Op zaterdag 25 juni 2022 vinden er nog steeds werkzaamheden plaats op de door u
aangegeven route. De Franseweg in Elst wordt tot de zomer van dit jaar gereconstrueerd,
waardoor er beperkte doorgang over deze weg mogelijk is op deze dag. U zult hiervoor een
alternatieve route moeten zoeken c.q. uitzetten.
Daarnaast kan het zijn dat we her en der met asfalt aan de slag gaan. Mocht dit het geval zijn, dan
is in de meeste gevallen de openbare weg toch te overrijden met bv aangepaste snelheid etc..
Hopelijk zult u daar met uw fietstoertocht nauwelijks hinder van ondervinden, maar het is aan u
om zelf voorafgaand nog extra te controleren of wegen daadwerkelijk vrij zijn voor gebruik.
Verkeersregelaars
In verband met de veiligheid van en de deelnemers en de weggebruikers adviseer ik u om bij
gevaarlijke oversteekpunten verkeersregelaars in te zetten.

De verkeersregelaar(s) moeten in het bezit zijn van een, door mij afgegeven, aanstellingsbesluit.
Zonder dit aanstellingsbesluit, is de betreffende verkeersregelaar niet bevoegd om het verkeer te
regelen op Rhenens grondgebied. Het aanstellingsbesluit kan eveneens afgegeven worden bij
mandateringsbesluit in de overeenkomst WERV-gemeenten.
Let op! U heeft niet om wegafsluitingen gevraagd tijdens deze toerfietstocht. Dit houdt in dat u het
verkeer niet langer dan 10 minuten mag stremmen.

Leges
De voor deze Verklaring van geen Bezwaar verschuldigde leges bedragen € 28,00
(Legesverordening 2022). Dit bedrag wordt u opgelegd door de heffingsambtenaar van de
gemeente Rhenen. U krijgt hiervoor een rekening toegestuurd.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij via uw zaakdossier of via email: blanchett.kohler@rhenen.nl. Ik ben bereikbaar van maandag tot en met donderdagochtend.

Deze verklaring is automatisch opgesteld en daarom niet ondertekend.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Rhenen,
namens deze,

Blanchett Köhler
Vergunningverlener APV & Bijzondere Wetten
team Vergunningen & Handhaving
Gemeente Rhenen

