Subject: Melding Jan Janssen Classic / hel van Ede‐Wageningen 2022
From: Klaas Schaap <k.schaap@rozendaal.nl>
Date: 10/03/2022, 09:26
To: "Frank Fiselier (TCW)" <tcw@fishmill.nl>
Geachte heer Fiselier,
Voor het verrijden van een wegwedstrijd over het grondgebied van meerdere gemeenten is gedeputeerde Staten
het orgaan dat bevoegd is om ontheﬃng te verlenen van de Wegenverkeerswet en komt de gemeente geen
bevoegdheid toe.
Als het geen wedstrijd betre is er bij regulier gebruik van de openbare weg, voor zover dit het grondgebied van
de gemeente Rozendaal betre , eveneens geen gemeentelijke vergunning vereist en wordt een dergelijke tocht
voor eigen rekening en risico (van de organisa e) gereden.
Wij wijzen er daarbij uitdrukkelijk op dat de route in Rozendaal, zeker waar het de Kerklaan en de
Beekhuizenseweg betre een gevaarlijke route is voor hardrijderij, omdat zich op dit traject al meerdere
ongelukken, waaronder een dodelijk ongeval, hebben voorgedaan.
Wij wijzen er tevens op dat de inrich ng van de Kerklaan en de Beekhuizenseweg onlangs is aangepast ten
behoeve van de maximale snelheid van 30 km per uur die ter plaatse en overigens in de gehele bebouwde kom
van Rozendaal geldt (dus ook voor wielrenners).
Uit de bijgevoegde routebeschrijving leiden wij af dat de tocht niet over de fietspaden in het buitengebied van
Rozendaal voert. Die zijn, vanwege de beperkte breedte en het tweezijdig verkeer, ook ongeschikt voor
hardrijderij.
Wij gaan er dat uw organisa e er op toe ziet dat:
*De deelnemers houden zich aan de verkeersregels;
*Omwonenden zo min mogelijk hinder van uw tocht ondervinden
*De deelnemers zich correct ten opzichte van overige verkeersdeelnemers gedragen
*De deelnemers geen afval langs het traject achterlaten
Onder die condi es wensen wij u veel fietsplezier.
Burgemeester en wethouders van Rozendaal
Namens het college,
Klaas Schaap Adviseur juridische zaken en integrale veiligheid
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Van: Frank Fiselier (TCW) <tcw@fishmill.nl>
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 21:05
Aan: Klaas Schaap <k.schaap@rozendaal.nl>
Onderwerp: Melding Jan Janssen Classic / hel van Ede‐Wageningen 2022

Geachte heer Schaap, Beste Klaas,
Wederom willen wij u graag op de hoogte brengen van ons voornemen op zaterdag 25 juni 2022
onze Jan Janssen Classic fietstoertocht te willen organiseren.
In de bijlagen vindt u een begeleidend schrijven, alsmede de routekaarten en ons
veiligheidplan.Uiteraard mag u dit als kennisgeving beschouwen en zullen wij ontheﬃng van de
wegenverkeersverordening bij de Provincie Gelderland aanvragen.

24/04/2022, 10:42

