
Gemeente Zutphen: Geslotenverklaring

Kapperallee ma-vr 7.00-9.00 uur       

KC/V&H: LS20130604.2

Zutphen, 4 juni 2013

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

overwegende,

dat de verkeerssituatie in Eefde en Zutphen niet optimaal was en de doorstroming, veiligheid en leef-

baarheid verbeterd dienden te worden;

dat in dat kader door de Provincie Gelderland de rondweg N348 is aangelegd om de wijk Polbeek in

Zutphen en om Eefde;

dat verkeer dat geen bestemming of herkomst heeft in Zutphen-noord of Eefde gebruik dient te maken

van deze rondweg;

dat de route Kapperallee-Schoolstraat-Zutphenseweg echter een concurrerende route is voor de rondweg;

dat uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat door de aanleg van de rondweg minder verkeer gebruik

maakt van de sluiproute dan vooraf was voorzien;

dat op de route Kapperallee en de Zutphenseweg te Eefde (sluisroute) de verkeersintensiteit echter nog

wel hoger is dan gewenst;

dat maatregelen genomen dienen te worden om de intensiteit van het verkeer op deze route te vermin-

deren en het gebruik van de rondweg te stimuleren;

dat de te nemen maatregelen echter minder ingrijpend hoeven te zijn en volledige afsluiting niet

noodzakelijk is;

dat bij de te nemen maatregel uitgegaan is van de volgende randvoorwaarden:

- veiligheid bij de oversteek van de school Vila 60 door het terugdringen van de intensiteiten;

- bereikbaar houden van winkels langs de Schoolstraat, met name in het weekend en de avondspits;

- de route moet beschikbaar blijven voor hulpdiensten;

- de route moet beschikbaar blijven voor openbaar vervoer;

- bereikbaar houden van de sluis in verband met recreatieve potentie;

- bereikbaar houden van het crematorium De Omarming;

- geen toename van verkeer op wegen binnen de bebouwde kom (Zutphen, Eefde, Almen);

dat er met name in de ochtendspits veel verkeer is in de Schoolstraat te Eefde ter hoogte van de school;

dat door het invoeren van een afsluiting in de ochtendspits van maandag tot en met vrijdag een veilige

schoolomgeving beoogd wordt (geen objectieve toename van het aantal ongevallen in de Schoolstraat

en een verbetering in de beleving van de verkeersveiligheid rondom de school);
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dat op de overige tijden en dagen het verkeer gewoon doorgang kan vinden hetgeen de middenstand

en de bewoners van Eefde ten goede komt;

dat daarnaast ter hoogte van de aansluiting met de Voorsterallee en de Rijksstraatweg (N346) een

wegversmalling gerealiseerd wordt waardoor slechts een voertuig per keer de versmalling kan passeren;

dat door deze attentiemaatregel in combinatie met een afsluiting in de ochtendspits op eenvoudige

wijze het terugdringen van het verkeer via de sluisroute bewerkstelligd wordt;

dat het af te sluiten wegvak van de Kapperallee tussen de aansluiting met de Voorsterallee en de

Rijksstraatweg tevens de route is van een lijndienstverbinding;

dat het gewenst is om voor lijndiensten een uitzondering te maken op de afsluiting;

dat de Kapperallee daarnaast een belangrijke route is voor het landbouwverkeer;

dat door de afsluiting meer landbouwverkeer door de kern van Almen moet rijden of over de Voorster-

allee;

dat om dit ongewenste neveneffect tegen te gaan het gewenst is voor landbouwverkeer eveneens een

uitzondering te maken op de afsluiting;

dat op grond van artikel 15, lid 1, 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;

dat het uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarbor-

gen van de vrijheid van het verkeer gewenst is om de Kapperallee, tussen de aansluiting met de Voor-

sterallee en de Rijksstraatweg (N346), op maandag tot en met vrijdag tijdens de ochtendspits gesloten

te verklaren in beide richtingen door het plaatsen van bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-

regels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘ma-vr 7.00-9.00 uur’ en onderbord OB55 en OB62;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg

is gepleegd met de districtschef van het regionale politiekorps Noord-Oost Gelderland, district IJssel-

streek;

gelet op artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 8 en 12 van het Besluit admi-

nistratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

de Kapperallee, tussen de aansluiting met de Voorsterallee en de Rijksstraatweg (N346), op maandag

tot en met vrijdag tijdens de ochtendspits gesloten te verklaren in beide richtingen door het plaatsen

van bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord

‘ma-vr 7.00-9.00 uur’ en onderbord OB55 en OB62, conform de bij dit besluit horende situatietekeningen.

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de senior medewerker Vergunningen & Handhaving

van de afdeling Klantcontact,

J.van den Elst

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop

het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

ders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;
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- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien on-

verwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter

van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is

griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht en maak gebruik van het voorgeschreven webformulier. Om

hiervan gebruik te maken moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op

de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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