
Verkeersbesluit 1-Aprilviering 2015

Beschikking van burgemeester en wethouders van Brielle inzake het nemen van een verkeersbesluit,

als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994

 

Betreft:

- de zogenoemde “Kalknacht” op 31 maart 2015;

- 1-Aprilviering op 1 april 2015.

Voor een veilige doorgang van de bovengenoemde activiteiten is het noodzakelijk om verkeersmaatre-

gelen te treffen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overwegende dat :

a. vanwege de verkeersveiligheid het noodzakelijk is om een verkeersbesluit te nemen voor de bo-

vengenoemde activiteiten zodat deze ongehinderd en veilig kunnen plaatsvinden;

b. de terreinen of de toegang daar naartoe vrij van auto's moeten zijn voor de inrichting van het

evenemententerrein en het waarborgen van de doorgaande route voor nood- en hulpdiensten;

c. de politie en de VRR brandweer geen bezwaar hebben tegen de verkeersmaatregelen;

d. er in verband met de op- en afbouw extra tijd nodig wordt geacht.

 

Gelet op de vorenstaande overwegingen zijn wij van oordeel, dat de in het dictum te noemen verkeers-

maatregel behoort te worden genomen.

 

BESLUIT:

 

Burgemeester en wethouders van Brielle;

 

gelet op de artikelen 2, lid 1 sub a en b en 18, lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen

12, 21 e.v. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

b e s l u i t e n:

 

1. om, conform de bijgevoegde situatietekeningen in Brielle de volgende verkeersmaatregelen te treffen;

a.vanaf 31 maart 2015 tot en met 1 april 2015 tijdelijk twee gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren

op het Scharloo middels bord E6.

b.op 31 maart 2015 vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur een afsluiting middels bord C1 en hekwerk in te stellen

voor de Kaaistraat vanaf nummer 23 tot de oprit van de Albert Heijn (staat niet op bijgevoegde situatie-

tekening)
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c.op 1 april 2015:

 

Informatie en parkeerverwijzingen

bezoekers/ passanten die richting Brielle rijden informeren via 3 te plaatsen evenementenborden op

de locaties:

- langs de N218 Groene Kruisweg, nabij de rotonde Seggelant;

- langs de G.J v.d. Boogerdweg na de kruising Jan Matthijssenlaan;

- langs de N218 Schrijversdijk, voor de kruising Welleweg;

met daarop de tekst "evenement 1-april, binnenstad afgesloten, volg Parkeerroute".

 

Parkeerverwijsborden te plaatsen conform de bijgevoegde tekeningen. Verwezen wordt naar de par-

keerplaatsen aan de:

- Groenekruisweg;

- Thoelaverweg;

 

Eé nrichtingsverkeer in te stellen aan de  Langesingel

Op de Langesingel éénrichtingsverkeer instellen vanaf de N218 richting de Sleepseweg van 07.00 tot

18.00 uur middels:

- bord C3 kruising N218/Langesingel op de T-splitsing naar links;

- bord C4 kruising Hoonaardweg/ Langesingel, vanaf de Hoonaardweg;

- bord C4 kruising Bollaarsdijk/ Langesingel, vanaf de Bollaarsdijk;

- bord D5 kruising Oosterlandsedijk/ Sleepseweg, vanaf de Oosterlandsedijk;

- bord C2, eventueel op hekwerk kruising Sleepseweg/ Oosterlandsedijk/ Langesingel aan de zijde

van de Sleepseweg naar de Langesingel toe zodat verkeer de Langesingel niet op kan rijden.

 

Meeuwenoord is bereikbaar via de Langesingel.

Meeuwenoord kan verlaten worden via de Bollaarsdijk.

 

e en omleiding  in te stellen tijdens  de  optocht  van de  Geuzen  over de Langesingel  naar  de  Lange-

poort

de Langesingel afsluiten vanaf de kruising middels bord C1:

- Langesingel/ Hoonaardweg;

- Langesingel/ Bollaarsdijk.

 

A fsluiten binnenstad

de binnenstad van Brielle (bij drukte) afsluiten voor verkeer van 07.00 tot 18.00 uur. Dit zal gebeuren

aan de:

- Thoelaverweg: vanaf de Kaaisingel af te sluiten door middel van hekken met bijbehorende bebor-

dingen met tekst + bord C6; of bij drukte een afsluiting in te stellen vanaf de Groene Kruisweg

door middel van het bord C6;

- Pieter van der Wallendam: kruispunt met N218 geheel af te sluiten door middel van hekken met

bijbehorende bebordingen met tekst + bord C6;

- Rochus  Meeuwiszoonweg: kruispunt Ruyghaverweg af te zetten door middel van 2 hekwerken

op de rijbaan van de Rochus Meeuwiszoonweg met verbodsbebording C6;
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- Westdam: af te sluiten door middel van bord C1.

 

Afsluitingen in de binnenstad

de volgende straten afsluiten voor verkeer vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur, tenzij anders vermeld:

- Nobelstraat: vanaf de toegangswegen een afsluiting in te stellen middels bord C1;

- Venkelstraat: bij kruispunt Trompstraat af te sluiten door middel van hekwerk met daarop het

verbodsbord C6, zodat de Venkelstraat gevrijwaard blijft van autoverkeer om de vrije doorgang

richting de binnenstad voor hulpdiensten te waarborgen;

- Coppelstockstraat: bij kruispunt Vrouwenhoflaan af te sluiten door middel van hekwerk met be-

bording C1;

- Lijnbaanstraat: af te sluiten vanaf de Rozemarijnstraat met bebording C1;

- Maarland  Noordzijde: bij het kruispunt op de rijbaan bij het begin Maarland Noordzijde ter

hoogte van de Langestraat hekwerk te plaatsen met bebording met bord C1;

- Lijnbaan: de rijbaan van de Lijnbaan richting de Geuzenstraat af te zetten door middel van hekwerk

en bebording met bord C1;

- Kaaistraat: af te sluiten tot 24.00 uur door middel van het plaatsen van het bord C6 + hekwerk.

Verkeer dient via de Pieter van de Wallendam te rijden tot 24.00 uur (extra hekken plaatsen bij de

poort met bebording C6 voor de afsluiting in de avond).

 

Bij afsluiting van de binnenstad wordt slechts doorgang verleend aan:

- degenen die kunnen aantonen dat zij in de binnenstad van Brielle wonen/ verblijven op een

camping/ moeten werken;

- motorrijders, bromfietsers, fietsers en voetgangers;

- houders van een gehandicaptenparkeerkaart;

- nood- en hulpdiensten.

 

Instellen parkeerverbod

een parkeerverbod instellen vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur middels het bord E1 voor de:

- Nieuwstraat (de Nieuwstraat is al afgesloten door de afsluiting van de Geuzenstraat);

- Waterweg aan de zijde van de Groene Kruisweg

- Langesingel aan beide zijden

- Oosterlandsedijk aan beide zijden

 

een parkeerverbod instellen vanaf 00.00 uur tot 12.00 uur middel het bord E1 voor:

-Batterijweg/Slagveld: aan de havenzijde tegenover Slagveld 51 t/m Slagveld 58.

 

een parkeerverbod vanaf 00.00 uur tot 18.00 uur middels het bord E1 en een inrijverbod vanaf 07.00

uur tot 18.00 uur middels het bord C1 instellen voor:

- Rochus  Meeuwiszoonweg :

inrijverbod: zie afsluiting binnenstad;1.

2. parkeerverbod: de parkeervakken gelegen tussen de Watersingel en het Maarland Noordzijde;

- Maarland  Zuidzijde huisnummers 1 t/m nr. 27 , parkeerverbod: aan beide zijden van de weg;

- Maarland  Noordzijde tussen de Dijkstraat en de  Rochus  Meeuwiszoonweg;

- Voorstraat en de toegangswegen naar de Voorstraat;

- Geuzenstraat;

- Asylstraat , inrijverbod: bij kruispunt Vrouwenhoflaan met hekwerk;

- Molenstraat :
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1. inrijverbod: vanaf de brug aan de zijde van het Slagveld met hekwerk;

2. parkeerverbod: vanaf de Nieuwstraat tot en met Molenstraat 6;

 

Bereikbaarheid parkeerveld

Om het parkeerterrein gelegen tussen de Groene Kruisweg en de Kaaisingel bereikbaar te maken

moeten voertuigen over het fietspad rijden. Hiervoor dient een bord op de kruising Kaaisingel (fietspad)

en de Groene Kruisweg geplaatst te worden met het opschrift: "Let op auto's op fietspad".

 

Instellen verplichte rijrichting

Op 1 april tussen 07:00 en 18:00 uur een verplichte rijrichting op de Kaaisingel (fietspad) middels bord

C4 ter hoogte van de afrit van het parkeerveld, in de richting van het parkeerterrein van de Jumbo aan

de Thoelaverweg.

 

2. de wegsleepregeling van kracht te laten zijn. Reeds geplaatste voertuigen dienen voor 1 april 2015

om 00.00 uur verwijderd te zijn. Vanaf 00.00 uur kan worden weggesleept.

 

3. om deze verkeersmaatregelen te publiceren in de rubriek Brielle Info van het Briels Nieuwsland en

in de Staatscourant;

 

4. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

• sector grondgebied, afdeling Beheer Openbare Ruimte;

• het Evenementenbureau van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond;

• de Rechtbank Rotterdam.

 

 

Brielle, 24 februari 2015

 

De burgemeester en wethouders van Brielle,

namens dezen,

de chef van het bureau bestuursondersteuning en –advisering,

 

 

mw. S.G. Meijer

 

verzonden:

afgekondigd:

NB
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Belanghebbenden worden erop gewezen, dat binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit

besluit een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van

Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.
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