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VERKEERSBESLUIT

30 KM/UUR STAKENBERGWEG
EN VERBOD VOOR VRACHTAUTO’S
Burgemeester en wethouders van Nunspeet;
gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
overwegende dat:
•

•
•

•
•
•

•
•

de Stakenbergweg wordt gereconstrueerd om het verblijfsklimaat voor recreanten ter hoogte van
de dagrecreatieve voorzieningen te verbeteren en de verkeersveiligheid voor de recreanten te
garanderen;
het gewenst is op een gedeelte met een lengte van 250 meter ter hoogte van de speelweide aan
de Stakenbergweg de huidige maximale snelheid van 60 km/uur te verlagen naar 30 km/uur;
de Stakenbergweg gebruikt wordt door vrachtverkeer met bestemming de westzijde van Elspeet.
Gelet op de wegbreedte van de Stakenbergweg kan vrachtverkeer elkaar niet passeren zonder
van de berm gebruik te maken;
het ter bescherming van de weg en de bermen gewenst is vrachtverkeer te weren van de
Stakenbergweg;
de gemeente Ermelo op haar grondgebied eveneens voornemens is doorgaand vrachtverkeer op
de Oude Zwolseweg van en naar de Stakenbergweg te weren;
het besluit beoogt een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, weggebruikers en passagiers
te beschermen en de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen zoals
bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;
deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 wordt genomen
op grond van een verkeersbesluit;
overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland
(artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV),
het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:
I.

II.

III.

Op het gedeelte van de Stakenbergweg met een lengte van 250 meter vanaf de fietsoversteek in
zuidwestelijke richting tot voorbij de speelweide de 60 km/uur zone intrekken door middel van
plaatsing van borden A1 (30 en 60) in zone uitvoering;
Op het gedeelte van de Stakenbergweg met een lengte van 250 meter vanaf de fietsoversteek in
zuidwestelijke richting tot voorbij de speelweide een 30 km/uur zone instellen door middel van
plaatsing van borden A1 (30 en 60) in zone uitvoering;
Op de Stakenbergweg tussen de Elspeterweg en de Stakenberg een verbod instellen voor
vrachtauto’s door middel van plaatsing van bord C7 van bijlage 1 van het RVV, een en ander
volgens de bij dit besluit behorende situatietekening.

Beroep
Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Het beroepschrift
moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van
het beroep bevatten. Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.
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Als u of een derde belanghebbende beroep heeft aangetekend en u kunt niet wachten op de beslissing
hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
Nunspeet, 15 december 2014
Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris, de burgemeester,
J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen
Dit besluit publiceren in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek.
Bekendmaking besluit: 23 december 2014
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