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Verkeersbesluit voor de tijdelijke
afsluiting van de Voorstraat en de Eyso
de Wendtstraat te Kollum ten behoeve
van kinderbraderie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en de machtiging van de
raad bij besluit van 5 maart 1998 nr. 13, wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;
op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden
genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een
gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
de Stichting APK te Kollum een vergunningaanvraag heeft ingediend voor een kinderbraderie op de
Voorstraat en de Brede Reed (gedeelte Eyso de Wendtstraat vanaf Voorstraat tot de Oostenburgstraat);
de braderie wordt gehouden op 27 april 2013 van 6.00 uur tot 18.00 uur;
de braderie dat kinderen hun spullen kunnen verkopen en hiervoor kraampjes op de rijbaan van de
Voorstraat en de Brede Reed worden geplaatst;
de vergunning is verleend op 24 maart 2013;
het vanuit de veiligheid van de standhouders en de bezoekers gewenst is de Voorstraat en de Brede
Reed af te sluiten voor alle voertuigen;
overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is middels
email d.d. 8 april 2013 overleg gepleegd met de verkeerscoördinator van het politiekorps Friesland dhr.
A. Klontje;
BESLUIT
op grond van de vorenstaande overwegingen:
de Voorstraat en Eyso de Wendtstraat tijdelijk af te sluiten op 27 april 2013 van 6.00 uur tot 18.00 uur;
de afsluiting op de volgende locaties aan te brengen;
direct ten noorden van het kruispunt Eyso de Wendtstraat – Oostenburgstraat;
direct ten oosten van het kruispunt Voorstraat - Kerkstraat;
direct ten zuiden van het kruispunt Voorstraat – Putstraat;
direct ten westen van het kruispunt Voorstraat – Mr. Andreaestraat – G. Japicxstrjitte;
de afsluitingen te realiseren middels de plaatsing van dranghekken voorzien van bord C1 overeenkomstig
bijlage 1 van de RVV 1990.
Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 16 april 2013
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voorzitter B. Bilker,
secretaris R. Schoonderbeek

Mededelingen
Het besluit ligt op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage op het gemeentehuis, Van Limburg Stirumweg 18 te Kollum. Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. T. Reitsma van de afdeling
Openbare Werken. Indien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u binnen zes weken na de
datum van verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Als u een bezwaarschrift indient, kunt u binnen dezelfde termijn een verzoek doen om een voorlopige
voorziening omtrent dit besluit bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden.
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