
Verkeersbesluiten: diverse maatregelen

bedrijventerrein De Breinder Schinnen

Burgemeester en wethouders van Schinnen maken met inachtneming van het bepaalde in afd. 3.4 van

de Algemene Wet Bestuursrecht (Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure) bekend dat zij besloten

hebben om het kruispunt Klein Doenraderweg – Groenhaagweg in de gemeente Schinnen tussen

Oirsbeek en Doenrade aan te wijzen als voorrangskruising buiten de bebouwde kom middels het

plaatsen van borden B4, B5 en B6 uit Bijlage I van het RVV 1990 aangevuld met haaientanden.

Het verkeersbesluit inclusief bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na publicatiedatum, met

ingang van vrijdag 26 september 2014 ter inzage op het gemeentehuis van Schinnen, Scalaplein 1 te

Schinnen, gedurende reguliere openingstijden.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank

Limburg te Roermond. Het beroepschrift dient gericht te worden aan de Rechtbank Limburg, sector

bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Verder dient dit beroepschrift ondertekend te zijn en

tenminste de navolgende gegevens te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de gronden van het beroep.

Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt

u, nadat u een beroepschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht,

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond verzoeken een zogenaamde voorlo-

pige voorziening te treffen.

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden.

Aan zowel het indienen van een beroepschrift alsook aan het indienen van een verzoek om voorlopige

voorziening zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank

Limburg Roermond (0475 - 35 22 22).

U kunt ook digitaal beroep instellen c.q. voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank

via:http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

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