
Gemeente Bunschoten – rotonde –

Bikkersweg-Molenstraat-Kolkplein

B&W-14-03134

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat op de kruising Bikkersweg-Molenstraat-Kolkplein een nieuwe rotonde wordt aangelegd;

- dat overzichtelijkheid en de verkeersveiligheid voor het verkeer toeneemt als de voorrang op de

rotonde voor het verkeer geregeld wordt en de fietsoversteekplaatsen in de voorrang worden

opgenomen;

- dat ter hoogte van de huidige kruisingen voetgangersoversteekplaatsen aanwezig zijn;

- dat op rotondes waar de fietser in de voorrang is het volgens de aanbevelingen van de CROW

publicatie 126 ‘Eenheid in rotondes’ de voorkeur heeft dat de voetganger het zelfde recht als de

fietser heeft;

- dat het genoemde weggedeelte gelegen is binnen de bebouwde kom en bij de gemeente in beheer

is;

- dat de verkeerscommissie in haar vergadering van 8 april 2014 een positief advies heeft uitgebracht

over de te nemen verkeersmaatregelen;

- gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 en 21 van het Besluit admi-

nistratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT

1. De voorrang op de nieuw aan te leggen rotonde op de kruising Bikkersweg-Molenstraat-Kolkplein

zodanig te regelen dat het verkeer op de rotonde hier voorrang heeft op het verkeer komend

vanaf de aansluitende wegen, en dit aan te duiden door middel van de borden B6, en L2, als be-

doeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en met

de belijning/figuraties op het wegdek als bedoeld in artikel 12, lid b onder IV en VII van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

2. De verplichte rijrichting voor het verkeer voor- en op de rotonde aan te duiden door middel van

de borden D1 en D2 (RVV 1990).

3. De plaats op de weg op de rotonde voor fietsers aan te duiden door middel van het bord G11

(RVV 1990).

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2014

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule
Binnen zes weken na de publicatiedatum kan tegen dit besluit een beroepschrift worden ingediend bij
de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Dit besluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken kunnen dagelijks van 8:30 tot 12:00 uur en
op woensdagmiddag van 13:30 tot 19:00 uur worden ingezien bij de afdeling Openbare Ruimte,
Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg.
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