
VERKEERSBESLUIT

30 KM/U OP DE WEGVAKKEN VAN DE

KIENSCHULPENWEG EN DE INDUSTRIEWEG

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

overwegende dat:

• op de Industrieweg en de Kienschulpenweg een 30 km/uur zone is ingesteld;

• in de richtlijnen duurzaam veilig wordt gesproken over verblijfsgebieden. Deze gebieden kenmerken

zich door het feit, dat mensen in hoofdzaak in dit gebied hun reis beginnen of eindigen. Binnen de

bebouwde kom worden deze gebieden aangeduid met een 30 km/u zone. Deze wegen worden erf-

toegangswegen (ETW) genoemd. Door de inrichting van de weg moet duidelijk zijn wat de maximale

snelheid ter plaatse is. De verblijfsgebieden worden met elkaar verbonden met gebiedsontsluitings-

wegen (GOW) en stroomwegen (auto(snel)wegen). Op een GOW kunnen verschillende maximum-

snelheden worden ingesteld. Op wegvakken binnen de bebouwde kom kan naast de gedragsregel

van 50km/u, met borden ook een maximumsnelheid van 70 of 30 km/u worden ingesteld. De

maximum-snelheid is afhankelijk wat daar op dat moment veilig wordt ervaren. Omdat een GOW

een geheel andere functie heeft dan een ETW kan en mag op een GOW geen 30km/u zone worden

ingesteld;

• de Kienschulpenweg en de Industrieweg hebben een gebiedsontsluitende functie. Om die reden

moeten op deze wegen geen 30km/u zones worden ingesteld. Omdat de maximum-snelheid van

50km/u niet als veilig wordt ervaren, mag op wegvakken een lagere maximumsnelheid worden in-

gesteld;

• het uit een oogpunt van veiligheid wenselijk is op de Kienschulpenweg en de Industrieweg een

maximumsnelheid in te stellen van 30 km/u. Het bord moet bij elk nieuw wegvak herhaald worden;

• het ook wenselijk is op voornoemde wegen de voorrang te regelen met verkeerstekens of met een

uitritconstructie. De voorrang op de kruispunten Industrieweg-Energieweg en Industrieweg-Voltweg

wordt geregeld door middel van borden B6 en haaientanden. De voorrang op het kruispunt Kien-

schulpenweg-Jan Topweg-Van Oordtstraat blijft zoals deze is, dat wil zeggen met borden B6 en

haaientanden;

• het besluit beoogt de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en de

vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk 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));

• het ontwerpverkeersbesluit ter visie heeft gelegen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen

en er een tweetal zienswijzen zijn ingediend;

• deze zienswijzen geen aanleiding geven tot herziening of aanpassing van het verkeersbesluit;

gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV),

het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :
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I. de 30 km/u zone op de Kienschulpenweg en de Industrieweg omzetten naar een weg met wegvakken

waar een maximumsnelheid geldt van 30km/u door middel van plaatsing van borden A1 (30) en

A2 (einde 30);

II. de voorrang op de kruispunten Industrieweg-Energieweg en Industrieweg-Voltweg regelen door

middel van borden B5 en B6 en haaientanden;

III. dit besluit in afschrift te zenden aan:

Politieteam Nunspeet, door tussenkomst van de verkeerscoördinator van de politieregio Noord-

en Oost-Gelderland;

IV. dit besluit te publiceren in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek.

Beroep

Tegen dit besluit kunt u 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.

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, 13 februari 2014

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de locoburgemeester,

J.J. Kerkhof E.H. van der Geest

Bekendmaking besluit: 25 februari 2014
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