
Verkeersmaatregelenin verband met de

Mar-athon rond Sneek en meer op

zaterdag 21 juni 2014

Kenmerk: EV 20130180

Burgemeester en wethouders van De Friese Meren;

gelet op het verzoek van Stichting Sport als Stimulans d.d. 29 november 2013 om op zaterdag 21 juni

2014 rond Joure, Goingarijp, Terkaple en Terherne een aantal (gedeelten van) wegen af te sluiten of

verkeersveiliger te maken in verband met een marathon voor wandelaars en hardlopers rond het

Sneekermeer;

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

het Wegverkeer;

overwegende dat:

• een groot aantal deelnemers en bezoekers wordt verwacht;

• toiletvoorzieningen en dergelijke ten behoeve van de deelnemers dienen te worden geplaatst;

• de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer daardoor in het geding zijn c.q. kunnen

zijn;

• de betreffende wegen zijn gelegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Goingarijp,

Terkaple en Terherne en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

1) door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren

voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee,:

a) Swettepoelsterdyk (het gedeelte vanaf de Zwettepoel tot Kleasterwei);

b) Ballingbuer;

c) Kleasterwei (exclusief het gedeelte doorgaande weg tussen Fjildwei en aansluiting met Oene-

mawei);

d) It Hôf;

e) It Set;

f) Rypwei en

g) It String,

- op zaterdag 21 juni 2014 tussen 11.00 uur en uiterlijk 14.30 uur (geldt niet voor Rypwei) uitge-

zonderd bestemmingsverkeer en

- op zaterdag 21 juni 2014 tussen 19.30 uur en uiterlijk 21.30 uur uitgezonderd de hulpdiensten;

2) door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, de volgende (gedeelten van) wegen in de doorgaande

route tussen Terkaple en tot en met de noordelijke bebouwde komgrens van Terherne in beide

richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

a) Kleasterwei (het gedeelte vanaf aansluiting met Oenemawei richting Terherne;

b) Hearresyl;

c) Leeuwarderweg;

d) Utbuorren;
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e) Gravinnewei;

f) Buorren en

g) Koailân,

- op zaterdag 21 juni 2014 vanaf 18.30 uur tot uiterlijk 19.30 uur uitgezonderd de hulpdiensten;

3) door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990, het parkeerterrein en omgeving trailerhelling aan Hearresyl

in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren

of vee:

- vanaf vrijdag 20 juni 2014 20.00 uur tot uiterlijk zaterdag 21 juni 2014 24.00 uur en

4) door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990, het parkeren aan beide zijden van Gravinnewei te verbieden:

- op zaterdag 21 juni 2014 tot uiterlijk 20.00 uur.

Joure, 21 mei 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens hen,

het hoofd van de afdeling vergunningen, veiligheid en handhaving,

M.J. Visser.

Vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het be-

stuursorgaan 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

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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