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Overwegingen ten aanzien van het besluit

Burgemeester en wethouders van Oss maken bekend dat zij hebben besloten tot het nemen van diverse

verkeersmaatregelen in en rondom Keent. In het kader van het project ‘Oude Maasarm Keent’ wordt

het gebied nabij Keent opnieuw ingericht en tevens geschikt gemaakt voor natuurgerichte recreatie,

zoals wandelen, struinen en fietsen. Voor de beheersbaarheid van het gebied is het wenselijk om hiervoor

de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

het instellen van een zonaal parkeerverbod met uitzondering van bewoners en belanghebbenden, geldend

voor alle wegen in Keent;het instellen van een geslotenverklaring voor ruiters in het struingebied;het

instellen van een geslotenverklaring op de Hoge Uiterdijk en Bronk, ten zuiden van de Keentseweg,

voor alle bestuurders met uitzondering van fietsers en ontheffingshouders;het instellen van een voetpad

op een gedeelte van de ringdijk, ter hoogte van de Zuijdenhoutstraat;het aanwijzen van twee parkeer-

plaatsen  als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de (nog te realiseren) parkeervoorziening ten

zuiden van de Keentseweg nabij de Keentsebrug;het aanwijzen van één parkeerplaats als gehandicap-

tenparkeerplaats op de Merriedel ter hoogte van de ringdijk.

BESLUIT

1. tot het instellen van een zonaal parkeerverbod met uitzondering van bewoners en belanghebbenden,

geldend voor alle wegen in Keent, door middel van het plaatsen van de borden 'begin /einde par-

keerverbodzone' (RVV-bord E01zb en E01ze) op de Hans en Grietweg en de Keentseweg;

2. tot het instellen van een geslotenverklaring voor ruiters in het struingebied door middel van het

plaatsen van de borden 'geslotenverklaring voor alle bestuurders' (RVV-bord C1) en onderbord

'geldt ook voor ruiters';

3. tot het instellen van een geslotenverklaring op de Hoge Uiterdijk en Bronk, ten zuiden van de

Keentseweg, voor alle bestuurders met uitzondering van fietsers en ontheffingshouders, door

middel van het plaatsen van de borden 'verplicht fietspad' (RVV-bord G11) en neerklapbare palen

ter hoogte van de wildroosters;

4. tot het instellen van een voetpad op een gedeelte van de ringdijk, ter hoogte van de Zuijdenhout-

straat, door middel van het plaatsen van de borden 'voetpad' (RVV-bord G7);

5. tot het aanwijzen van in totaal 3 parkeerplaatsen als gehandicaptenparkeerplaats door middel van

het plaatsen van de borden 'gehandicaptenparkeerplaats' (RVV-bord E6). Twee parkeerplaatsen

maken onderdeel uit van de parkeervoorziening ten zuiden van de Keentseweg nabij de Keentsebrug.

De andere parkeerplaats is gelegen aan de Merriedel ter hoogte van de ringdijk;

6. dat de verkeersborden worden geplaatst overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening met

kenmerk GOs1208-904 d.d. 12 april 2013 én conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990;

7. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgend op die, waarop de bekendmaking

plaatsvindt, of na het verstrijken van 6 weken.

Oss, 4 juni 2013
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking
in Oss Actueel, dus tot (datum) schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van Oss, t.a.v. hoofd afdeling IBOR, Postbus 5, 5340 BA Oss.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener
moet zijn vermeld, het moet een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt be-
vatten en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schor-
sende werking.

Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-
recht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaar-
schrift is ingediend.
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