
Gemeente Steenwijkerland - Vollenhove

- diverse verkeersmaatregelen

1442-168-OW-E

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat in verband met de ontwikkeling van het Voorpoortgebied met de herinrichting van het Voorpoortplein

en daarnaast de herinrichting van het Kerkplein te Vollenhove de verkeersdruk zal wijzigen;

 

dat daardoor, rekening houdend met bevoorradend verkeer, een gewijzigde verkeerscirculatie wordt

gewenst;

 

daartoe bestaand eenrichtingverkeer moet worden opgeheven en nieuw eenrichtingverkeer moet

worden ingesteld;

 

dat vanuit Belangenvereniging Vollenhove Stad de wens is geuit fietsers uit te zonderen van het

eenrichtingverkeer;

 

dat in de nieuwe situatie de Landpoortsteeg onderdeel gaat uitmaken van de bevoorradingsroute voor

de supermarkten en de kruispunten bij het begin en einde van deze straat zijn aangepast, zodat er

voldoende ruimte is voor het vrachtverkeer om de draai te halen;

 

dat hierdoor een geslotenverklaring voor vrachtauto’s voor de Landpoortsteeg niet langer passend is;

 

dat het plein aan het Kerkplein in de nieuwe inrichting autovrij gemaakt zal worden, de hierdoor

verdwijnende parkeerruimte wordt gecompenseerd door langsparkeervakken langs de rijbaan en de

rijbaan hierdoor te smal wordt voor tweerichtingverkeer;

 

dat er een fysieke afsluiting tussen de Haven en het Kerkplein zal worden geplaatst waardoor de Haven

een doodlopende straat wordt, wat op de kruising Haven/Bisschopstraat zal worden aangegeven met

een bord model L8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

dat in de huidige situatie op diverse kruispunten een voorrangsregeling geldt en dit niet past binnen

een 30km-zone;

 

dat in de huidige situatie een gehandicaptenparkeerplaats is gesitueerd aan de Voorpoort, ter hoogte

van Voorpoort 3;

 

dat volgens de landelijke richtlijn (ASVV2012) het wenselijk is om op parkeerterreinen per 50 reguliere

parkeerplaatsen 1 gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en op het parkeerterrein bij de supermarkten

circa 50 parkeerplaatsen worden aangelegd;
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dat het parkeerterrein bij de supermarkten een logischer locatie is voor de situering van de

gehandicaptenparkeerplaats;

 

gelet op het verkeerskundig ‘Advies t.a.v. wijziging verkeerscirculatie en andere verkeersmaatregelen

in Vollenhove t.b.v. verkeersbesluit’ d.d. 30 september 2014;

 

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

 

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

 

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

 

dat deze maatregelen worden genomen met als doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het

beschermen van weggebruikers en passagiers alsmede het in stand houden van de weg en het

waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

BESLUIT

1) door verwijdering van de borden model C2 en C3 en een bord model D4 van bijlage 1 van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het bestaande eenrichtingverkeer/de bestaande

verplichte rijrichtingen op de Haven, de Kerkstraat, de Bisschopstraat en de Doelen op te heffen;

2) door plaatsing van borden model C2, C3 en C4 (l en r) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990, alle voorzien van een onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers)

eenrichtingverkeer/verplichte rijrichtingen in te stellen op de Kerkstraat, de Voorpoort, de Bisschopstraat,

het Kerkplein en op de toegangsweg tussen de Doelenstraat en het parkeerterrein tussen de Doelenstraat

en Het Goor;

3) door verwijdering van vijf borden model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 inclusief de onder 4 van de borden geplaatste onderborden met de tekst ‘geldt

alleen op zondag’ op het Kerkplein de bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen;

4) door plaatsing van twee borden model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 op het Kerkplein te Vollenhove, ter hoogte van Kerkplein 1, twee algemene

gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren;

5) door verwijdering van de borden model B3, B4, B5 en B7 van bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 alsmede de stopstrepen (markering) de bestaande

voorrangsregelingen op te heffen;

6) door verwijdering van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 aan de Voorpoort, ter hoogte van Voorpoort 3 een gehandicaptenparkeerplaats

op te heffen;

7) door plaatsing van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 op het parkeerterrein bij de supermarkten, tussen de Doelenstraat en de Voorpoort,

een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

8) door verwijdering van borden model C7 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 van de kruispunten van de Landpoortsteeg met de Voorpoort en de Groenestraat

de geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de Landpoortsteeg op te heffen,
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alles zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen T1-03 en T2-04 van

projectnummer T1199MB1.

 

Steenwijk, 16 december 2014

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

allround juridisch medewerker afdeling openbare werken,

E. Leenstra

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330
AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom
u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens
kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift
heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet
kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige
voorziening te treffen.

Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Zittingsplaats
Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen via:
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden;
informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen.
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