
Verkeersbesluit opheffen bushaltes

Wernhoutseweg

Betreft:

het opheffen van de bushaltes langs de Wernhoutseweg tussen Zundert en Wernhout door middel

van het verwijderen van borden L03 en de blokmarkering.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2014”, waarbij de bevoegdheid voor het

nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte;

Overwegende dat:

• langs de Wernhoutseweg tussen Zundert en Wernhout, ter hoogte van huisnummer 75, twee bus-

haltes zijn gelegen van buslijn 115 naar Wernhout;

• wegbeheerders verplicht zijn om alle bushaltes voor 2015 toegankelijk aan te leggen, dat wil zeggen

te voorzien van een hoge perronband zodat de lage vloerbussen van de busmaatschappij hier ge-

lijkvloer kunnen halteren wat het in- en uitstappen voor mensen met een beperking gemakkelijker

maakt;

• van deze haltes nauwelijks gebruikt wordt gemaakt met maximaal 3 instappers per dag, zo blijkt

uit cijfers van vervoerder Veolia van 2010 en ook recenter van de laatste weken van 2013;

• de haltes op een lastige locatie liggen, zowel qua bereikbaarheid als qua ruimte, om hier goede

toegankelijke bushaltes van te kunnen maken met de bijbehorende voorzieningen;

• in Wernhout aan de Oude Baan een bushalte is gelegen waar wel veel gebruik van wordt gemaakt

en die toegankelijk zal worden aangelegd, zodat op 500 meter afstand een goed alternatief beschik-

baar is;

• het mogelijk opheffen van de haltes langs de Wernhoutseweg is overlegd met de dorpsraad

Wernhout, Veolia en het Reizigers Overleg Brabant en zij positief adviseren met betrekking tot het

opheffen van de bushaltes;

• het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand

houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om de bushaltes langs de

Wenrhoutseweg tussen Zundert en Wernhout op te heffen;

• overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de

heer T. van Boxtel namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de

gemeente Zundert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een

ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van

betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeers-

maatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4,

lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;
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het opheffen van de bushaltes langs de Wernhoutseweg tussen Zundert en Wernhout, ter hoogte van

huisnummer 75, door middel van het verwijderen van de borden L03 en de bijbehorende blokmarkering.

Zundert, 19 februari 2014

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte,

M.E.A.P.M. Vergouwen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit

bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze

brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001,

4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaar-

schrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank

Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving

ter inzage bij de Afdeling Beheer Openbare Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt

dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.
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