
Onderwerp: Verkeersbesluit maatregelen

reconstructie Jan van Cuijkstraat.

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit

te nemen,

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een

verkeersbesluit 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,

OVERWEGENDE:

• Dat de Jan van Cuijkstraat een straat is die aansluit op het centrum van Cuijk;

• Dat de Jan van Cuijkstraat in het najaar van 2013 wordt gereconstrueerd;

• Dat de bewoners van deze straten zijn betrokken bij het ontwerp van deze straat tijdens ontwerp-

sessies;

• Dat het definitieve ontwerp tijdens bijeenkomsten, werkgroepen, verslagen van deze bijeenkomsten

en diverse media met bewoners is gecommuniceerd en dat de bewoners de mogelijkheid is geboden

om hier op te reageren;

• Dat de gemeenteraad op 3 juni 2013 het definitief ontwerp voor de Jan van Cuijkstraat heeft vast-

gesteld;

• Dat het ontwerp enkele nieuwe verkeerssituaties heeft opgeleverd.

• Dat voor deze verkeerssituaties de belangen zorgvuldig zijn overwogen;

• Dat voor deze verkeersmaatregelen een aantal verkeersbesluiten dient te worden genomen;

• Dat de Jan van Cuijkstraat in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cuijk;

• Dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeers-

wet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen

en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

• Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps

Brabant- Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

• Dat de maatregelen worden uitgevoerd met de verkeerstekens conform artikel 96 van het RVV 1990;

BESLUITEN:

op grond van vorenstaande overwegingen tot:

-Het aanbrengen van fietsstroken tussen Louis Jansenplein en Graaf Hermanstraat;

Door het aanbrengen van rood asfalt, voorzien van markering in de vorm van een fietssymbool en een

onderbroken markering als scheiding tussen de fietsstrook en de rijbaan.

-Aanleggen van voetgangersoversteken op de Jan van Cuijkstraat aan de zuijdzijde van de Stationstraat

en aan de zuidzijde van de Veldweg;

Door het aanbrengen van voetgangersoversteek als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 9

van de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer en

borden L2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

namens dezen,

Mr. A.M.A. Peeters

hoofd Afdeling Ruimtelijk Beheer
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MEDEDELINGEN:

Bezwaar
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt
u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing
is gepubliceerd bij het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (Postbus 10.001, 5430 DA,
Cuijk) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet
ten minste bevatten:

• naam en adres,

• datum bezwaarschrift,

• omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

• de reden(en) waarom u bezwaar maakt,

• schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling,

• (bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.

Ook kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogen-
bosch, t.a.v. de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling
van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

24 december 2013Staatscourant 2013 nr. 367382


