
Verkeersbesluit aanwijzen pad tussen

Spannenburg en Idskenhuizen als

onverplichtfietspad

Kenmerk: 18376

Burgemeester en wethouders van Skarsterlân;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

• in het kader van het gemeentelijke Fietspadenplan 2009 onlangs een recreatief fietspad is aangelegd

tussen Spannenburg en Idskenhuizen;

• het fietspad bestaat uit twee niet direct op elkaar aansluitende delen, namelijk een noordelijk en

een zuidelijk deel;

• het tussendeel een (doodlopende) openbare weg is (Noed), openstaand voor alle verkeer en daar-

naast een ontsluitende functie heeft ten behoeve van een aantal woon- en landbouwpercelen;

• het derhalve niet wenselijk is dat tussendeel als fietspad aan te merken;

• het gelet op de verkeersveiligheid wel gewenst is op het noordelijk en zuidelijk deel van het pad

andere weggebruikers dan fietsers of eventuele voetgangers te weren;

• het noordelijke deel van het pad ligt tussen Lytse Mar te Idskenhuizen, vanaf het terrein van recre-

atiepark Idskenhuizen, via een stalen fietsbrug, langs het Jiskenhûster Mar en het depot van de

Provincie tot aan Noed te Idskenhuizen;

• het zuidelijke deel van het pad ligt vanaf het Noed (schuin tegenover huisnummer 13b) te Idsken-

huizen, tussen de weilanden door en langs het Prinses Margrietkanaal tot aan de Spannenburgerdyk

te Spannenburg;

• de betreffende paden en het tussendeel in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Skarsterlân;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

door plaatsing van borden overeenkomstig model G13 (onverplicht fietspad) van bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het noordelijk en zuidelijk gedeelte van het recreatieve

fietspad tussen Spannenburg en Idskenhuizen aan te wijzen als onverplicht fietspad.

Joure, 30 juli 2013.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris, burgemeester,

G.N.M. de Wolff. mevr. M. Looman-Struijs.

Vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het

bestuursorgaan welke het besluit heeft genomen. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en

moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht en
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d. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de

rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden (sector bestuursrecht), Postbus 1702, 8901 CA te

Leeuwarden verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de

betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://lo-

ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening

(DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Desgewenst kunt u nadere inlichtingen inwinnen op het gemeentehuis te Joure, juridische zaken, telefoon

14 05 14.
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