
Tijdelijk verkeersbesluit Energiewacht

Tour te Peize

Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de Energiewacht Tour op 10 april 2015

te Peize.

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burge-

meester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen

onder beheer van de gemeente Noordenveld.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden

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

wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of

verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op 10 april 2015 de Energiewacht Tour wordt gehouden;

dat de Energiewacht Tour een ploegentijdrit is;

dat de start op de Havenstraat te Peize is;

dat de finish op de Kerkstraat te Peize is;

dat op dit evenement 500 bezoekers worden verwacht;

dat de afzettingen onder begeleiding van opgeleide verkeersregelaars staan;

dat het voor de veiligheid van de deelnemers en het verkeer noodzakelijk is de hierna genoemde wegen

voor al het verkeer af te sluiten;

dat deze wegen in beheer zijn bij de gemeente Noordenveld;

dat deze wegen de functie hebben van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen;

dat het besluit nastreeft de veiligheid op de weg te verzekeren, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub

a en b van de WVW 1994;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen over het wegverkeer (BABW)

op 17 februari 2015 overleg is gepleegd met de verkeersadviseur van de Regiopolitie Drenthe. Dat de

Regiopolitie instemt met het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor dergelijke (kleine) evene-

menten;

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen heeft het college besloten voor de hierna genoemde wegen

en gedurende de daarbij vermelde periode of zoveel langer of korter als nodig is, de volgende verkeers-

maatregelen te treffen:

 

1. op vrijdag 10 april gedurende de periode van 08.00 uur tot 10.00 uur

 Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen):

- Hogeweg (gedeelte tussen Korvemaker en Zuurseweg)
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2. op vrijdag 10 april gedurende de periode van 08.00 uur tot 13.30 uur

 Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen):

1. Kerkstraat

 

3. op vrijdag 10 april gedurende de periode van 10.00 uur tot 13.30 uur

Het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (Geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen):

1. De Aanleg

2. De Steiger

3. Wolddijk

4. Woudrustlaan (vanaf Wolddijk)

5. Zanddijk (gedeelte tussen Woudrustlaan en Drentsedijk)

6. Drentsedijk

7. Winderweg (voor zover deze in de gemeente Noordenveld ligt)

8. Heideweg ((voor zover deze in de gemeente Noordenveld ligt)

9. De Streek

10. Oostingslaan (gedeelte tussen De Streek en Achteromweg)

11 Hogeweg

 

4. op vrijdag 10 april gedurende de periode van 10.00 uur tot 13.30 uur

Het plaatsen van borden Doorgaand rijverkeer gestremd, bedoeld als voorwaarschuwing:

1. Havenstraat (kruising Westerweg)

2. Groningerweg (kruising Westerweg)

3. Woudrustlaan (kruising Groningerweg)

4. Zanddijk (kruising Groningerweg)

5. Weringsedijk (kruising Groningerweg)

6. Het Beeld (kruising Drentsedijk)

7. De Horst ((kruising Drentsedijk)

8. Kibbelslaglaan (kruising Bunnerveenseweg)

9. De Streek (kruising Bunnerveenseweg)

10. Achteromweg (kruising Bunnerveenseweg)

11 Zuurseweg (kruising Dalkruidlaan)

12 Zuurseweg (kruising Kortlandsweg)

13 Noorddijk (kruising Brusselseweg)

 

1. Zuiderdijk(kruising Brusselseweg)

2. Achteromweg (kruising de Pol)

3. De Horst (kruising de Pol)

4. Vrieserweg (ter hoogte van de Hereweg)

 

5. op vrijdag 10 april gedurende de periode van 10.00 uur tot 13.30 uur

Eénrichtingsverkeer, door plaatsing van borden L09, RVV 1990 (Vooraanduiding doodlopende weg):

1. Bunnerveenseweg (ter hoogte van Heideweg)

2. Bunnerveenseweg (ter hoogte van Kibbelslaglaan)

3. Westerweg (ter hoogte van Schipdijk)

4. Westerweg (tussen Havenstraat en Groningerweg)

5. Groningerweg (ter hoogte van Woudrustlaan)

6. Groningerweg (ter hoogte van Zanddijk)
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van be-
kendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het College van
Burgemeester en Wethouders gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC te Roden. Het bezwaarschrift
dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

1. a. naam en adres van de indiener;

2. b. de dagtekening;

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

4. d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven
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