
Verkeersbesluit 30 km/u-zone

Molenstraat, Molenwei, Raadhuisstraat

Eigen kenmerk: IN14-02349

Burgemeester en wethouders,

Overwegende,

dat de Molenstraat, Molenwei en Raadhuisstraat binnen de bebouwde kom van Best zijn gelegen;

dat de Molenstraat in 2014 wordt gereconstrueerd;

dat in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan de Molenstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg

type I;

dat in datzelfde plan is gesteld dat een op een erftoegangsweg type I een maximumsnelheid van 50

km/u geldt, maar dat op termijn een maximumsnelheid van 30 km/u gewenst is;

dat een reconstructie het uitgelezen moment is om de maximumsnelheid naar 30 km/uur aan te passen,

omdat de weg dan ook dienovereenkomstig wordt ingericht en de maximumsnelheid geloofwaardig

is;

dat de weg, vanaf de kruising met het Kerkhofpad en verder oostwaarts tot en met de kruising met de

Nazarethstraat, wordt uitgevoerd met een middelste rijloper van 2,60 meter breed, met stroken in een

afwijkende verharding van 1,70 meter breed aan beide zijden, alsmede met plateaus op alle kruispunten;

dat deze inrichting de maximumsnelheid van 30 km/uur ondersteunt;

dat het uit oogpunt van herkenbaarheid en duidelijkheid niet wenselijk is dat verschillende maximum-

snelheden elkaar in korte tijd opvolgen;

dat het daarom wenselijk is om de 30 km-zone aan te sluiten op de bestaande zone in het centrum van

Best;

dat daarom ook de Molenwei en Raadhuisstraat (tussen Raadhuisplein en Molenwei) binnen de 30 km-

zone komen te liggen;

dat hieromtrent overleg met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling B.O.S., is gevoerd en de politie

positief heeft geadviseerd;

dat de bovengenoemde weg in eigendom, onderhoud en beheer is bij de gemeente;

dat het afdelingshoofd van de afdeling Uitvoering bij besluit door ons is gemandateerd verkeersbesluiten

te nemen;

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet, artikel 12 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan –

Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

BESLUITEN

tot het instellen van een 30 km/u-zone op de Molenstraat, vanaf de kruising met het Kerkhofpad en

verder oostwaarts, alsmede op de Molenwei en de Raadhuisstraat tussen de Molenwei en het Raad-

huisplein, door middel van het plaatsen van borden, nummer A1(zone-30) en A2(zone-30) van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit

behorende tekening. De 30 km/u-zone sluit aan op de reeds bestaande zones in de Heilig Hartstraat,

Nazarethstraat, Raadhuisstraat en Raadhuisplein, waardoor ook een aantal bestaande borden kan ver-

dwijnen.

Best, 26 mei 2014

28 mei 2014Staatscourant 2014 nr. 153121

Nr. 15312

STAATSCOURANT 28 mei

2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.



Burgemeester en Wethouders

Namens deze,

dhr. ir. E.J. Jansen

afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Beroep
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn
van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

alinea

Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een beroeps-
schrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

alinea

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/be-
stuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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