Stichting WielerevenementenDenekamp
Secretanaat, H.B.M. Lefennk, Oud. Gaarden 1, 7551 HC DENEKMP.
Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.28.491
Aan: Burgemeester en Wthouders van de
A.3.N. 59.5^.32.488

Gemeente Losser
Raadhuisplein 1
^ïiPlftC Losser

Denekamp,

16-12-1982

Geacht College,
De Stichting Wieler-evenementen Denekamp organiseert op 9 Januari 1983
een Internationale Wielerveldrit te Denekamp.
Daar er voor de organisatie van zo'n veldrit veel geld nodig
en dit deels door het publiek moet worden opgebracht, verzoeken
wij ü ons toestemming te verlenen om in Uw gemeente door middel
van een geluidswagen reklame te mogen maken voor dit evenement.
Daar wij nog niet weten op welk tijdstip en welke dag wij Uw
gemeente zullen bezoeken, verzoeken wij U ons toestemming te
verlenen voor: Donderdag 6 januari a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur
en Zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk van U of U hiermede
akkoord kunt gaan.
Inmiddels verblijven wij,
hoogachtend,
namens het bestuur.
H.B.M. Leferink,

secretaris.

Stichting Wieier-evenementen Denekamp
Secretariaat, H.B.M. Leferink, Oude Gaarden 1, 7591 HC DO.EKAMP.

Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: ^"^ ^ "."^'.^SS491

Aan: Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Weerselo
Burg. Scholtenplein 1
Y^jr/W Weerselo
Denekamp 16-12-1982.

Geacht College,
De Stichting Wieler-evenementen Denekamp organiseert op 9 Januari 1983
een Internationale Wielerveldrit te Denekamp.
Daar er voor de organisatie van zo'n veldrit veel geld nodig is
en dit deels door het publiek moet worden opgebracht, verzoeken wij U
ons toestemming te verlenen om in Uw gemeente door middel van een
geluidswagen reklame te mogen maken voor dit evenement.
Daar wij nog niet weten op welk tijdstip en welke dag wij Uw ,
gemeente zullen bezoeken, verzoeken wij U ons toestemming te
verlenen voor: Donderdag 6 januari a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur
en Zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 uur tot 18.00 uur
Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk van U of U hiermede
akkoord kunt gaan.
hoogachtend,
namens het bestuur
H.B.M. Leferink,

secretaris.

Stichting Wieier-evenementen Denekamp
secretariaat: H.B.M. LeferlnK, Oede Gaarden 1, 7591 HC DENEKAMP.
Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank ^-^-J^491
Aani
Burgemeester en Wethouders van de
A B

' " '

Gemeente Tubbergen

Raadhuisplein 1
'Ifc^KU Tubbergen.
Denekamp 16-12-1982.

Geacht College,
De Stichting Vieler-evenementen Denekamp organiseert op 9 Januari 19.83
een Internationale Vielerveldrit te Denekamp.
Daar er voor de organisatie van zo'n veldrit veel geld nodig is en dit
deels door het publiek moet worden opgebracht, verzoeken wij U ons
toestemming te verlenen om in Uw gemeente door middel van een
geluidswagen reklame te mogen maken voor dit evenement.
Daar wij nog niet weten op welk tijdstip en welke dag wij Uw
gemeente zullen bezoeken, verzoeken wij U ons toestemming te
verlenen voor: Donderdag 6 januari a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur
en Zaterdag 8 januari a.s. van 09-00 uur tot 18.00 uur
Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk van U of U hiermede
akkoord kunt gaan.

hoogachtend,
namens het bestuur
H.B.M. Leferink,

secretaris

Stichting Wieler-evenementen Denekamp
Secretariaat. H.B.M. LeferinK, Oude Gaarden 1, 759! HC DENEKAMP.
Telefoon
: 05413 - 3156

Bankrelaties: l^^^ll'.fss'91

Aan: Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Denekamp
Burg. Hoogklimmerstraat 2
nc^j Cf Denekamp.
Denekamp 16-12-1982

^ Geacht College,
De Stichting Wieler-evenementen Denekamp organiseert op 9 Janauari 1983
een Internationale Wielerveldrit te Denekamp.
Daar er voor de organisatie van zO'n veldrit veel geld nodig
is en dit deels door het publiek moet worden opgebracht, verzoeken
wij U ons toestemming te verlenen om in Uw gemeente door middel
van een geluidswagen reklame te mogen maken voor dit evenement.
Daar wij nog niet weten op welk tijdstip en welke dag wij Uw
gemeente zullen bezoeken, verzoeken wij U ons toestemming te
verlenen voor: Donderdag 6 januari a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur
en Zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk van U of U hiermede
akkoord kunt gaan.
Inmiddels verblijven wij.
hoogachtend,
namens het bestuur
H.B.M. Leferink,

secretaris.

GEMEENTEBESTUUR VAN WEERSELO

No.
Onderwerpt

Het gebruiken van een
geluidsinstallatie op
een voertuig.

De burgemeester van Weerselo,
voorgenomen een verzoek van 16 december j.1. van de heer H.B.M.
Leferink - Oude Gaarden 1 - Denekamp, namens de Stichting Wieler-evenementen Denekamp, om vergunning voor het rijden met een geluidswagen in
de gemeente Weerselo op donderdag 6 januari van 18.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 tot 18.00 uur om de aandacht te vestigen op een op zondag 9 januari a.s. te houden Internationale Wielerveldrit te Denekamp;
besluit :
de vergunning te verlenen onder de volgende voorschriften:
1. geen geluid mag door de geluidsinstallatie worden voortgebracht:
a. indien met de wagen wordt stilgestaan op of nabij kruispunten;
b. onder situaties, die kunnen leiden tot overtreding van artikel 25
van de Wegenverkeerswet;
c. onder omstandigheden, waarin naar redelijkheid mag worden verwacht,
dat de geluidsinstallatie niet zal worden gebruikt;
2. noch tijdens het rijden noch bij het stilstaan van de geluidswagen
mogen pamfletten worden geworpen of gestrooid en evenmin worden uitgereikt ;
3. de door ambtenaren van politie eventueel te geven aanwijzingen dienen
stipt en terstond te worden opgevolgd.

Weerselo, 21/december 1982.
De burgemeester~»oornoemd.

W.L.G.

Artikel 25 van de Wegenverkeerswet:

dict:mg.
typ: mg.
col!:

C.I.B.-V.N.G

Het is verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van
het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in
gevaar wordt gebracht of redelijkerwijs is aan te nemen, dat de veiligheid
OQ^d-c-w»^ in gevaar kan worden gebracht.

Stichting Wieler-evenementen Denekamp
Secretariaat: H.B.M. Lefennk, Oude Gaarden 1, 7591 HC DENEKAMP.
Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.28.491
A.B.N. 59.57.32.488
Aan: Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Oldenzaal
Ganzemarkt 1
-a^fiCP Oldenzaal

Denekamp 16-12-1982
Geacht College,
De Stichting Wieler-evenementen Denekamp organiseert op 9 Januari 1983
een Internationale Wielerveldrit te Denekamp.
Daar er voor de organisatie van zo'n veldrit veel geld nodig
is en dit deels door het publiek moet worden opgebracht, verzoeken
wij U ons toestemming te verlenen om in Uw gemeente door middel
van een geluidswagen reklame te mogen maken voor dit evenement.
Daar wij nog niet weten op welk tijdstip en welke dag wij Uw
gemeente zullen bezoeken, verzoeken wij U ons toestemming te
verlenen voor: Donderdag 6 januari a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur
en Zaterdag 8 januari a.s. van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Gaarne vernemen wij zo spoedig mogelijk van U of U hiermede
akkoord kunt gaan.
Inmiddels verblijven wij.
hoogachtend,
namens het bestuur,
H.B.M. Leferink, secretaris.

GEMEENTE OLDENZAAL
Aan de Stichting Wieler-evenementen
Denekamp,
t.a.v. de heer H.B.M. Leferink,
Oude Gaarden 1,
• 7591 HC Denekamp,
uw kenmerk

uw brief van 16 december 1982

ons kenmerk 12161

afdeling algemene en juridische
onderwerp

Internationale Wielerveldrit,

behandeld door

zaken

mevr. Punt
|biiiage(n)

oldenzaai 2k december 1982

Hierbij bevestigen u/ij de ontvangst van uw bovenvermelde brief
betreffende nevenvermeld onderwerp.
De behandeling van uu/ verzoek zal u/ellicht enige tijd vergen,
omdat dezerzijds adviezen moeten u/orden ingewonnen.
Vanzelfsprekend ontvangt u antwoord, zodra dit mogelijk is.
Voor het geval u binnen één maand na dagtekening van deze ontvangstbevestiging geen antwoord hebt ontvangen, kunt u zich, zo u dat nodig
oordeelt, terzake in verbinding stellen met bovengenoemde behandelend
ambtenaar.

Burgemeester en wethouders van Oldenzaai,

de secretaris.

de qurgemeester.

A

stadhuis oldenzaai telefoon 05410-13963 postbus 3'w postcode "S""O aj telex ^2025 gmodz nl

>>

BuxgraMwIer Hoogklimawnfaraal 2
Paatadrat: Partbua 11
7S90AA DMwkamp
T.Woon: 05413-1705
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f gemeente denekamp pg
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Aan Stichting Wielerevenementen Denekamp,
p/a H.B.M. Leferink,
Oude Gaarden 1,
7591 HC

uw bnof van

uw kenmerk
bijlage
og^firwerp

DENEKAMP.
Denekamp 22 december 1982,

ons kenmerk
afdeling II

weraonden
<

>

nummer 2C> =>~ ^

2 8 DEC. 1382

wielerveldrit.

Hierbij delen wij u mede, dat wij u vergunning hebben verleend voor
het houden van een wielerveldrit op 9 januari 1983 op het recreatieterrein
't Goor.
Tegen betaling van ƒ 26,95 leges kunt u de betreffende vergunningen
afhalen bij de afdeling Burgerzaken, alhier.
Tegelijk met het afhalen van de vergunningen dient u contact op
te nemen met de heer Benneker Openbare Werken, over het gebruik en het
vervoer van de dranghekken en de toiletwagen (tel. 05413-1705, toestel 221).
Ten aanzien van het gebruik van de toiletwagen delen wij u mede,
dat de huurprijs ƒ 82,50 (excl. 18% B.T.W.) + ƒ 150,— waarborgsom bedraagt.
De huurprijs van het recreatieterrein voor de wielercross is vastgesteld op ƒ 520,— per dag. U dient daarbij de voorwaarden in acht te nemen,
die op bijgaande bijlage zijn vermeld. Tevens verzoeken wij u een waarborgsom te betalen, groot ƒ 1.000,— voor het ingebruik nemen van het recreatieterrein en eventuele schade, die als gevolg van het houden van de wielerveldrit aan het terrein mocht worden toegebracht.
Voor wat betreft de loopbrug over de Berghummerstraat dient u vooraf
contact op te nemen met de heer ter Horst, Openbare Werken, in verband
met de plaatsing en de constructie. Uiteraard dient de bouw zodanig te zijn
dat zich geen ongevallen kunnen voordoen, een en ander ten genoegen van- Openbare
Werken.
Verder berichten wij u dat een gedeelte verhuurd is aan de gebroeders
Aveskamp, meester Muldersstraat 34, alhier.
Wij verzoeken u thans vóór 1 januari 1983 een bedrag ad ƒ 1.670,—
te storten op de rekening van de gemeente bij de A.B.N. N.V. te Denekamp,
rekeningnummer 59-57.18.183 of op gironummer 83.87.30 ten name van de
gemeente-ontvanger.
Na afloop van de cycle-cross zal de huur van de toiletwagen en
het ingebruik nemen van het terrein worden verrekend met de waarborgsom.

ontwerp
typ«
collatie

ZW.
AS.

loco-secretaris.

VOORWAARDEN WIELERCROSS TERREIN " 'T GOOR " OP 9 JANUARI 1983.
1. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente,
dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden;
2. indien de ijsbaan voor het publiek geopend is, mag de wieiercross op geen enkele wijze een belemmering vormen voor een ongehinderd gebruik ervan;
3- het recreatieterrein dient zo spoedig mogelijk na afloop
van de wielercross schoon en in oorspronkelijke staat te
worden opgeleverd (o.a. het dicht maken van gaten, opruimen
van zandheuvels en andere hindernissen). Bij ingebreke blijven
zal een en ander door de gemeente geschieden doch voor rekening
van de stichting;
4. elke aanwijzing door of namens de direkteur c.q. diens plaatsvervanger dient stipt te worden opgevolgd;
5. eventuele aanwijzingen van de politie dienen eveneens stipt en
onverwijld te worden opgevolgd.

