
VERKEERSBESLUIT TOT INVOERING

MAXIMUMSNELHEID VAN 60 KM/UUR OP

WEGEN TEN ZUIDEN VAN TWELLO

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

gelet op artikel 12 van de BABW en het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 1991 tot overdracht

van bevoegdheden;

overwegende dat het reduceren van de snelheid van gemotoriseerd verkeer een positieve invloed heeft

op de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid;

dat, gelet daarop, besloten is voor een aantal wegen in het buitengebied van de gemeente Voorst een

maximum snelheid van 60 kilometer per uur in te stellen;

dat instelling van een maximum snelheid van 60 kilometer per uur op de daarvoor in aanmerking ko-

mende wegen gefaseerd plaatsvindt;

dat een aantal wegen ten zuiden van Twello in aanmerking komen om als zogenaamde 60 kilometerweg

bestemd te worden;

dat de aard en de gesteldheid van de betreffende wegen zich niet tegen instelling van een maximum

snelheid van 60 km/uur verzetten;

dat de wegen overwegend een functie hebben voor het verkeer dat zijn bestemming heeft op die wegen

of daarvan afkomstig is dan wel een functie heeft voor het verkeer dat zijn bestemming heeft op in de

directe nabijheid gelegen wegen of afkomstig is van in de directe nabijheid gelegen wegen;

dat de indruk wordt vermeden dat de wegen deel uitmaken van een erf;

dat de wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Voorst;

dat de instelling van een maximum snelheid van 60 km/uur ter plaatse door middel van verkeersborden

als bedoeld in paragraaf 4 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) wordt

aangegeven;

dat er naast instelling van een maximum snelheid van 60 km/uur een aantal aanvullende verkeersmaat-

regelen getroffen worden, bestaande uit het opheffen van bestaande voorrangsituaties en dat in verband

daarmee verkeersborden verwijderd worden;

dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden als bedoeld in paragraaf 4 van het Besluit

Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit vereist is;

dat het bij de te plaatsen verkeersborden waarmee een maximum snelheid van 60 km/uur wordt aan-

gegeven gaat om verkeersborden conform model E10 A1 (begin 60 km/uur zone) en E11/A2 (einde 60

km/uur) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV);

dat het bij de verwijdering van borden waarmee voorrangsituaties worden aangeduid gaat om borden

als bedoeld in Hoofdstuk B van bijlage I bij het RVV;

dat op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) overleg

heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps;
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dat er van die zijde vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid wordt geadviseerd over te gaan tot het

nemen van de hier bedoelde verkeersmaatregelen;

B E S L U I T E N:

1. door plaatsing van verkeersborden conform model E10/A1 (begin 60 km/uur zone) en E11/A2

(einde 60 km/uur) als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 (RVV) voor de volgende wegen een maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen:

- Voordersteeg;

- deel van de Zwarte Kolkstraat dat zich bevindt tussen Tienmorgen en de H.W. Iordensweg;

- deel van de Zonnenbergstraat dat zich bevindt tussen de Leemsteeg en de H.W. Iordenweg;

- Haanstraat;

2. door plaatsing van verkeersborden conform model A1 (maximum snelheid 60 km/uur)

en A2 (einde maximumsnelheid 60 km/uur) als bedoeld in bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) voor het deel van de Molenallee dat

zich bevindt tussen de Knibbelallee en de bebouwde kom van Posterenk een

maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen;

3. op de ter plaatse van de in 1. en 2. genoemde wegen dan wel weggedeelten

aanwezige kruispunten de voorrangsituatie wijzigen in de zin dat deze kruispunten

worden omgevormd tot een gelijkwaardige kruising door voorrangsborden als

bedoeld in Hoofdstuk B van bijlage I bij het RVV te verwijderen.

Een situatietekening, waarop de betreffende verkeersmaatregelen zijn aangegeven, maakt onderdeel

uit van dit besluit.

Twello, 17 september 2014

namens burgemeester en wethouders

H.van der Sleen, portefeuillehouder middelen, beheer openbare ruimte, sport en mobiliteit

Inzage

Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello.

Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 uur en 12.15 uur. Bent u op deze tijden verhinderd

dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw C. van der Linden.

Haar telefoonnummer is (0571) 27 93 94.

Bezwaar

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar

tegen dit besluit bij ons college te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij ons

college bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit

hebben verzonden. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige

voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze

mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bijlage

situatietekening van 20 juni 2014
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