
verkeersbesluit tot intrekken van de

geslotenverklaring voor vrachtverkeer

op de Hammeringen te Bitgummole

Nummer besluit : 8

Datum besluit : 2 september 2014

Het intrekken van het verkeersbesluit 3I van 18 december 1986 tot het instellen van een geslotenverklaring

voor vrachtverkeer op de Hammeringen te Bitgummole

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mena meradiel ;

Overwegende dat,

vanuit het gemeentelijk verkeer en vervoersplan 2009 de Hammeringen als woonstraat onderdeel uit-

maakt van de 30km/uur zone in Bitgummole,

in verblijfsgebieden (30km/uur zones) het wenselijk is het aantal aanvullende bepalingen, geboden of

verboden voor het verkeer tot een minimum te beperken,

in het kader van de realisatie van het Noordwesttangent de zuidelijke ontsluitingsweg van Bitgummole

(Menamerdyk) niet langer aansluit op de provinciale weg de N383,

en doorgaand (vracht)verkeer vanwege de nieuwe weginfrastructuur via andere routes worden geleid

en (vracht)verkeer van en naar Bitgummole via de aansluiting op de N398 wordt geleid,

hierdoor de verkeersdruk op de zuidelijke woonwijk van Bitgummole niet langer aan de orde is,

het gemeentelijke beleid erop is gericht om het areaal aan verkeersborden in de openbare ruimte te

beperken,

met deze verkeersmaatregel overeenkomstig de Wegenverkeerswet artikel 2 lid 1d. de vrijheid van het

verkeer zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd,

overleg met de politie heeft plaatsgevonden, en akkoord is met dit besluit;

de Hammeringen te Bitgummole in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Menameradiel,

Besluiten

Tot het intrekken van het verkeersbesluit nummer 3I van 18 december 1986 en daarmee de gesloten-

verklaring voor vrachtverkeer op de Hammeringen te Bitgummole op te heffen en de daar aanwezige

borden C07 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te verwijderen,

Dit besluit overeenkomstig de wettelijke voorschriften bekend te maken via de Staatscourant en ter

info in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje”,

Een kopie van dit besluit verzenden aan politie Friesland, Hemmemaweg 28A te Sint Annaparochie.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel in

zijn vergadering van 2 september 2014;

de secretaris, de burgemeester,

Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen binnen zes weken na de in de publicatie

vermelde datum (dit is de verzenddatum zoals in de publicatie genoemd) schriftelijk (niet per e-mail)

bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel (nb. Soms alleen de burgemeester

!). Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan

de volgende eisen:

1. de naam, adres en handtekening van de indiener;

2. de datum;
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3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wanneer er sprake is van een spoedeisend

belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorzie-

ning indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen,

sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).

Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen

bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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