
Gemeente Arnhem – BESLUIT

Batavierenweg verwijderen

gewichtsbeperking

Zaaknummer: 2014-09-00168

Op 22 februari 2012 hebben we op het deel van de Batavierenweg tussen de Randweg en de Burge-

meester Matsersingel een gewichtsbeperking van 30 ton ingesteld omdat in het toenmalige viaduct

Kroonse Wal scheurvorming was ontstaan. Het viaduct kon niet worden hersteld en is inmiddels ver-

vangen. De werkzaamheden daarvoor zijn afgerond en de Batavierenweg is weer opengesteld voor

alle verkeer. Nu het nieuwe viaduct in gebruik is genomen kan de gewichtsbeperking komen te vervallen.

De in onderstaan d verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel

2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Wij zijn van mening dat in dit geval geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het

geding zijn.

Zienswijzen

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om over het voornemen tot dit verkeersbesluit hun

zienswijze kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de Korpschef Politie Nederland, Regio Oost Nederland, afdeling

DROS.

Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelet op:

- artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

- het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

- het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

mede gelet op:

- het Algemeen mandaat- en volmachtbesluit gemeente Arnhem 2014,

- het Ondermandaatbesluit cluster Openbare Ruimte;

b e s l u i t e n:

1. in te trekken ons besluit van 22 februari 2012 zaaknummer: 2011-12-01580 (gewichtsbeperking

Batavierenweg)

2. de borden C21 van bijlage 1 van het RVV inhoudende de gewichtsbeperking tot 30 ton voor het

deel van de Batavierenweg tussen Randweg en Burgemeester Matsersingel te verwijderen.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,
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J.van der Kaa

Hoofd van de afdeling Vergunningen en Toezicht

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht

binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden c.q. bekendgemaakt bij het college

van burgemeester en wethouders van Arnhem (Postbus 9200, 6800 HA Arnhem) een gemotiveerd be-

zwaarschrift indienen, onder vermelding van datum en zaaknummer van het besluit.

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) worden gedaan bij de voorzieningenrechter van

de rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Walburgstraat 2-4, Postbus

9030, 6800 EM Arnhem).
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