
Gemeente Oldenzaal - verwijderen en

plaatsen bebording - reconstructie

rotonde N342/Hazewinkelweg tot een

met een VRI geregelde T-aansluiting.

Besluit om:

a. de Hazewinkelweg in te richten als voorrangsweg, door middel van het plaatsen van borden model

B01 “Voorrangsweg”;

b. de Hengelosestraat in te richten als voorrangsweg, door middel van het plaatsen van borden model

B06 “Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” en door het aanbrengen van haaien-

tanden;

c. de Hazewinkelweg en de Hengelosestraat gesloten te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehan-

dicaptenvoertuigen, door middel van het plaatsen van borden model C15;

d. borden model B03 “Voorrangskruispunt” op de Hazewinkelweg te verwijderen;

______________________________________________________________________________

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal;

gelet op:

het feit dat Gedeputeerde Staten van Overijssel de rotonde N342/Hazewinkelweg gaan reconstrueren

tot een met een verkeersregelinstallatie geregelde T-aansluiting, in het kader van de doorstroming van

het verkeer en de verkeersveiligheid op de N342/Hazewinkelweg;

Overwegende:

• dat op de provinciale weg N342, ter hoogte van km 57,0 een rotonde is gesitueerd, plaatselijk bekend

als rotonde Hazewinkel;

• dat Gedeputeerde Staten van Overijssel de rotonde Hazewinkel gaan reconstrueren tot een met

een verkeersregelinstallatie geregelde T-aansluiting;

• dat het beoogde kan worden bereikt door de bovengenoemde verkeersmaatregelen te treffen;

• dat deze maatregelen worden genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren;

• dat deze maatregelen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen;

• dat deze maatregelen worden genomen ter bescherming van de weggebruikers en passagiers;

• dat er overleg heeft plaatsgevonden met provincie Overijssel, overeenkomstig artikel 25 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
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• dat overleg heeft plaatsgevonden met een verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland,

district Twente, overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer;

• dat de genoemde straten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Oldenzaal;

gelet op artikel 18, lid 1, sub d en op artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 12

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

b e s l u i t :

a. door het plaatsen van borden model B01, om de Hazewinkelweg in te richten als voorrangsweg;

b. door het plaatsen van borden model B06 en door het aanbrengen van haaientanden, om de

Hengelosestraat in te richten als voorrangsweg;

c. door het plaatsen van borden model C15, om de Hazewinkelweg en de Hengelosestraat gesloten

te verklaren voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

d. de borden model B03 op de Hazewinkelweg te verwijderen;

(De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990.)

Oldenzaal, 4 juni 2014

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

Antonio Malloggi

teamleider civiel- en cultuurtechniek

Bezwaar

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant van het voren-

staande besluit, kunt u en eventuele andere belanghebbenden daartegen een bezwaarschrift indienen

bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u adresseren aan Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Stadswerken, bereikbaar

op telefoonnummer (0541) 58 81 68.

N.B.:

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de gemeentelijke informatiekolom (KOM) van het weekblad

Oldenzaal Journaal van 10 juni 2014 en in de Staatscourant van 12 juni 2014.
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