
Verkeersbesluit verkeersmaatregelen

Berkenstraat en Meidoornstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest,

g elet op,

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

(RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet

bestuursecht;

o verwegende dat:

- de herinrichting van de Berkenstraat en de Meidoornstraat is afgerond;

- het wegprofiel van de Berkenstraat en de Meidoornstraat ten zuiden van de Kastanjestraat zodanig

smal is, dat verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn;

- in verband met het smalle wegprofiel het gewenst is op de Berkenstraat en de Meidoornstraat

ten zuiden van de Kastanjestraat, eenrichtingsverkeer in te stellen, uitgezonderd (brom-)fietsers,

voorts overwegende dat:

- op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit admini-

stratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onder-

borden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

- op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten door

burgemeester en wethouders moeten worden genomen voor zover zij betreffen het verkeer op

wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap,

verder overwegende dat:

- de herinrichting van de Berkenstraat en de Meidoornstraat is afgerond;

- uitgangspunt van het herinrichtingsontwerp van de Molenbuurt was de functies fietsen, wandelen,

autoverkeer, groen en parkeren in de aanwezige ruimte in te passen;

- het “Definitief Ontwerp rioolvervanging en herinrichting Molenbuurt” van 16 juli 2013 tot 8 sep-

tember 2013 ter inzage heeft gelegen;

- wij het “Definitief Ontwerp rioolvervanging en herinrichting Molenbuurt”op 17 december 2013

hebben vastgesteld,

- wij in dat ontwerp in de Berkenstraat en de Meidoornstraat ten zuiden van de Kastanjestraat in

verband met de aanwezige ruimte hebben gekozen voor een smal wegprofiel om alle uitgangs-

punten van het ontwerp te kunnen doorvoeren;

- het wegprofiel van de Berkenstraat en de Meidoornstraat ten zuiden van de Kastanjestraat zodanig

smal is, dat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer het

instellen van eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-)fietsers gerechtvaardigd is;

- dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats

gevonden:

- het wegprofiel van de Berkenstraat en de Meidoornstraat ten zuiden van de Kastanjestraat is zo-

danig smal, dat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer

het instellen van eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-)fietsers gerechtvaardigd is;

- met het instellen van eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-)fietsers wordt het belang

gediend als bedoeld in in artikel 2 eerste lid sub a, b en c van de Wegenverkeerswet 1994, het

verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers,

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,

- overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

overleg heeft plaatsgehad met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemanda-

teerde van de politie;

- wij dit besluit openbaar bekendmaken door plaatsing in de Staatscourant,

besluiten:
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eenrichtingsverkeer uitgezonderd voor (brom-)fietsers in te stellen op de Berkenstraat en de Meidoorn-

straat ten zuiden van de Kastanjestraat, door plaatsing van verkeersbord C3aan het begin van de Ber-

kenstraat en verkeersbord C2 op de Meidoornstraat ter hoogte van huisnummer 5, beide voorzien van

onderbord OB54.

Alle hierboven genoemde verkeersborden en tekens zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement ver-

keersregels en verkeerstekens 1990.

Uitgeest, 2 september 2014

de secretaris, de burgemeester

P.Schouten Th. Van Eijk

N.B. Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij

de burgemeester van Uitgeest, Middelweg 28, Uitgeest, 1911 EG, door middel van het indienen van

een gedagtekend en gemotiveerd ondertekend bezwaarschrift. Een bezwaarschrift schorst de werking

van het besluit niet.

U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken om een voorlopige voorziening, als u van mening bent, dat, gelet

op alle belangen, onmiddellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal 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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