
Gemeente Zutphen: tijdelijke

verkeersmaatregelen Pelikaanstraat,

Martinetsingel, Bornhovestraat,

Proostdijsteeg vanwege verplaatsen

donderdagmarkt

KC/V&H: 55335

Zutphen: 1 april 2015

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

overwegende,

dat op donderdag de weekmarkt plaatsvindt op de Groenmarkt, de Houtmarkt en de Zaadmarkt;

dat de Groenmarkt wordt heringericht en deze werkzaamheden plaatsvinden in de periode van april

tot en met juli 2015 en vervolgens vanaf oktober 2015 tot begin 2016;

dat een deel van de markt tijdens deze werkzaamheden dan ook verplaatst moet worden;

dat de verplaatste donderdagmarkt georganiseerd wordt in de Pelikaanstraat en in een deel van de

Martinetsingel;

dat voor de verplaatste markt de betreffende straten vrij moeten zijn van geparkeerde auto’s en alleen

toegankelijk zijn voor voetgangers;

dat verkeer komend van de Komsteeg ter hoogte van de kruising met de Oudewand er voor kan kiezen

om rechtsaf te slaan (richting de Turfstraat) of linksaf (richting de Bornhovestraat);

dat in de Bornhovestraat sprake is van eenrichtingsverkeer en het verkeer alleen via de Pelikaanstraat

en de Martinetsingel het gebied kan verlaten;

dat de Pelikaanstraat en de Martinetsingel tijdens de verplaatste donderdagmarkt echter zijn afgesloten

voor verkeer;

dat het dan ook gewenst is de Bornhovestraat ter hoogte van de kruising met de Beukerstraat af te

sluiten voor doorgaand verkeer;

dat ter hoogte van de kruising Oude Wand-Komsteeg tevens wordt aangegeven dat doorgaand verkeer

gestremd is om te voorkomen dat automobilisten toch doorrijden en uiteindelijk niet verder kunnen;

dat het uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg gewenst is om de Pelikaanstraat,

een deel van de Martinetsingel en de Bornhovestraat op donderdag tijdens de verplaatste markt gesloten

te verklaren voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers;

dat in de Proostdijsteeg enkele parkeerplaatsen zijn gelegen;

dat de Proostdijsteeg ter hoogte van de aansluiting met de Kerkhof is afgesloten door middel van een

paaltje;

dat door de afsluiting van de Pelikaanstraat de parkeervakken in de Proostdijsteeg tijdens de verplaatste

markt niet bereikbaar zijn;
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dat het uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer dan ook

gewenst is de afsluiting in de Proostdijsteeg op donderdag tijdens de verplaatste markt tijdelijk op te

heffen door het verwijderen van het paaltje ter hoogte van nummer 1;

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen de grenzen van en in beheer zijn bij de gemeente Zutphen;

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 15, lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden

genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer indien de maatregelen leiden

tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of wegge-

deelte gebruik kan maken;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg

is gepleegd met de districtschef van het regionale politiekorps Noord-Oost Gelderland, district IJssel-

streek;

gelet op artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administra-

tieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n:

1. de Pelikaanstraat, een deel van de Martinetsingel en de Bornhovestraat, voor de duur van de

herinrichtingswerkzaamheden op de Groenmarkt, op donderdag van 03.00 tot 15.00 uur gesloten

te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen

van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens 1990;

2. de afsluiting in de Proostdijsteeg, ter hoogte van de aansluiting met de Kerkhof, tijdens de ver-

plaatste markt op donderdag op te heffen van 03.00 tot 15.00 uur door het verwijderen van het

paaltje ter hoogte van nummer 1, conform de bij dit besluit horende situatieschets.

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de senior medewerker Vergunningen & Handhaving

van de afdeling Klantcontact,

Jon van den Elst

Niet mee eens

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Neem echter eerst telefonisch contact

met mij op. Ik bekijk dan samen met u het besluit. Ook kijken we samen hoe ik uw bezwaar het beste

kan behandelen. U kunt hiervoor bellen met 14 0575 (zonder netnummer).

Als u na dit telefoongesprek nog bezwaar wilt maken, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet

binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Stuur uw bezwaarschrift naar het

college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA in Zutphen. In uw bezwaarschrift moet

staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag te bereiken bent) en uw e-mailadres;

• de datum en een omschrijving van het besluit;

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op een besluit over uw bezwaarschrift. U kunt dan bij de voorzieningenrechter

bij de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht om een ‘voorlopige voorziening’ vragen. Dat kan alleen

als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank Gelderland is: Postbus 9030, 6800
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EM in Arnhem. Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u betalen. De rechtbank kan u

over de kosten informeren.

Digitaal voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal met DigiD om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/be-

stuursrecht. Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.
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