
Verkeersbesluit Dorpsstraat te Abbekerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek op Openbare Ruimte van de gemeente Medemblik om een aslast beperking toe te

passen voor de brug AB02 in de Dorpsstraat nabij de Mijnsherenweg te Abbekerk.

Gelet op:

• artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid

heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

• dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het “Mandaatbesluit Algemeen

directeur en sectormanagers” (in werking treding 01 februari 2014) is gemandateerd aan de

concerncontroller en de sectormanagers;

• dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het “Mandaatbesluit Afdelings-

hoofden” (in werking treding 01 februari 2014) is gemandateerd aan het Afdelingshoofd Openbare

Ruimte;

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake

verkeerstekens;

Overwegende dat:

• uit onderzoek gebleken is dat de brug onvoldoende constructieve veiligheid heeft en daarop de

benodigde voertuig – en lastbeperking is bepaald;

• de voertuigbeperking is bepaald op 37 ton (C21) en de aslastbeperking op 8 ton (C20);

• het hier een kleine brug betreft en het niet mogelijk is om met meer dan twee assen gelijktijdig

op de brug aanwezig te zijn volstaan kan worden met alleen het bord C20;

• een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het instellen van een aslast beperking;

• genoemde locatie gelegen is binnen de bebouwde kom van Abbekerk en in beheer en onderhoud

bij de gemeente Medemblik;

• overleg is gevoerd met en instemming is verkregen van de gemachtigde van teamchef basisteam

Hoorn van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord;

Besluit:

• De brug AB02 in de Dorpsstraat nabij de Mijnsherenweg te Abbekerk, zoals is aangegeven op de

bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening, gesloten te verklaren voor voertuigen

met een aslast hoger van 8 ton door het plaatsen van verkeersbord C20-8 van het RVV 1990 aan

weerszijden van de brug;

• Vooraankondigingen te plaatsen op de Dorpsstraat in Abbekerk nabij Noordzicht en op het

Noordeinde in Lambertschaag nabij Dijkweg door het plaatsen van de verkeersborden C20-8 met

het onderbord OB401-1000;

• Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Martijn Mantel

afdelingshoofd Openbare Ruimte

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met René Voors
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via telefoon 0229-856000 of e-mail rene.voors@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden

op de website .

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen

6 weken na de publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de

indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, als-

mede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift

in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wet-

telijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

In werking treden besluit

Het besluit kan op de dag nadat deze is bekendgemaakt worden gebruikt.

Voorlopige voorziening

Met de uitvoering van dit besluit hoeft niet te worden gestopt als daartegen bezwaar is gemaakt. Als

u van mening bent dat de uitvoering van het besluit uw belangen raakt kunt u, als het spoedeisend is,

naast het maken van bezwaar aan de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, zodat

de uitvoering van het besluit wordt opgeschort. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in

bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR).
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