Toelichting aanvraag ontheffing 2019

Voor wie is een ontheffing bedoeld, wat kun je ermee en aan welke voorwaarden moet je voldoen
voordat je in aanmerking kunt komen voor een ontheffing? Hieronder lichten we dit onderwerp verder
toe.

Voor wie is de ontheffing bedoeld?
Een ontheffing (doorgang tot aan het parcours) kan worden aangevraagd door organisaties die
deelnemers aan de Vierdaagse onderweg verzorging aan willen bieden. Een ontheffing kan ook worden
aangevraagd door personen of organisaties die beroepshalve afhankelijk zijn van een ontheffing in
verband met de bereikbaarheid van bijvoorbeeld hun praktijk (zoals artsen). Een ontheffing geeft nooit
toegang tot het parcours zelf.

Beschikbare verzorging voor alle wandelaars
Voordat u besluit of een verzorgingspost van uw organisatie langs het parcours noodzakelijk is, is het
voor u van belang om te weten dat Stichting DE 4DAAGSE voor alle wandelaars dagelijks twee grote
medische verzorgingsposten inricht. Daarnaast bevindt zich iedere dag nog een kleine, extra
verzorgingspost op de 50km -route. Deze verzorgingsposten zijn bedoeld voor iedereen; voor
individuele deelnemers, voor militairen én voor burgergroepen. Ook de waterpunten en
toiletvoorzieningen zijn bedoeld voor alle wandelaars, dus ook voor uw groepsdeelnemers.

Een eigen verzorgingspost inrichten (zonder ontheffing)
Mocht u ondanks deze beschikbare voorzieningen de wens hebben om uw wandelgroep nog extra
verzorging aan te bieden, dan willen we u graag attenderen op de bereikbaarheid van het parcours en
dus van de verzorgingspost die u wilt gaan inrichten. De toegangswegen rondom het parcours zullen
namelijk op bepaalde tijden afgesloten zijn. Informatie over deze wegafzettingen vindt u vanaf begin juni
op onze website (pagina Service-Downloads).
In verband met de veiligheid van de wandelaars verzoeken we u vriendelijk doch dringend voor sluiting
van de wegafzettingen aanwezig te zijn op de locatie waar u de verzorgingspost inricht. In dat geval
heeft u ook geen speciale ontheffing nodig voor uw voertuig. U kunt de post weer verlaten zodra de
wegen weer ‘vrij’ zijn. Voordeel van deze handelswijze is dat u dan met uw voertuig op de locatie van
de verzorgingspost kunt komen.

Wat kun je met een ontheffing?
Indien u onmogelijk op tijd in de buurt van het parcours kunt zijn, dan bestaat de mogelijkheid om via
onderstaand formulier bij ons een ‘ontheffing’ aan te vragen. Daarmee kunt u niet op het parcours
komen, maar hiermee krijgt u toegang tot aan het parcours. Vanaf dat punt gaat u indien noodzakelijk te
voet verder.

Waar moet een organisatie aan voldoen?
Organisaties die een aanvraag voor een ontheffing indienen moeten in ieder geval:
1. Toestemming/vergunning aanvragen bij de gemeente op wiens grondgebied zij de
verzorgingspost in wil richten;
2. Toestemming vragen aan de grondeigenaar en/of grondgebruiker op wiens grondgebied zij de
verzorgingspost in wil richten;
3. Verzorging aanbieden aan minimaal 25 deelnemers.

Een ontheffing aanvragen
Een aanvraag voor een ontheffing kan uitsluitend ingediend worden via onderstaand - volledig ingevuld
- aanvraagformulier. Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u binnen 10 werkdagen een
ontvangstbevestiging.
U kunt een aanvraag indienen tot 1 juni.
Ter voorkoming van grote aantallen (verzorgings-)auto’s langs het parcours zijn we genoodzaakt onze
richtlijnen tot het verstrekken van een ontheffing strikt te handhaven en worden aanvragen voor een
ontheffing beoordeeld aan de hand van de informatie op het aanvraagformulier. Indien een
ontheffingsaanvraag wordt goedgekeurd, worden er maximaal 2 ontheffingen per groep toegekend.

Voor meer informatie of vragen betreffende de aanvraag van een ontheffing kunt u contact opnemen
met de Centrale Administratie via administratie@4daagse.nl.

Aanvraagformulier ontheffing 2019
Naam groep/organisatie
Postadres groep/organisatie
Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Mobiel telefoonnummer contactpersoon
Aantal deelnemers 30km
Aantal deelnemers 40km
Aantal deelnemers 50km
Locatie(s) verzorgingspost dag 1
(adres)
Locatie(s) verzorgingspost dag 2
(adres)
Locatie(s) verzorgingspost dag 3
(adres)
Locatie(s) verzorgingspost dag 4
(adres)
Datum
Ruimte voor eventuele opmerkingen
Handtekening

Stuur dit formulier voor 1 juni naar:
administratie@4daagse.nl o.v.v. ontheffing 2019
Of stuur een papieren versie naar: Stichting DE 4DAAGSE (o.v.v.) aanvraag ontheffing 2019, postbus
1296, 6501 BG Nijmegen.

