
Verkeersbesluit geslotenverklaring

fietsers Keizersweg te Holten

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende,

 

dat in de omgeving van de Keizersweg tussen de Aaltinksweg en de N332 een solitair fietspad met

fietstunnel is gerealiseerd;

 

dat fietsers door de aanwezigheid van het fietspad geen gebruik meer te hoeven maken van het betref-

fende gedeelte van de Keizersweg;

 

dat het uit oogpunt van veiligheid niet gewenst is dat de Keizersweg tussen de Aaltinksweg en de N332

open blijft voor fietsers;

 

dat de geslotenverklaring voor fietsers 40 meter na het kruispunt met de Aaltinksweg en de Keizersweg

in kan gaan, waardoor het bedrijfspand van Transportbedrijf Müller met de fiets bereikbaar is voor

bezoekers en personeel;

 

dat in het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers

en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (art. 2 lid 1 onder a t/m d WVW) het

gewenst is een geslotenverklaring voor fietsers in te stellen;

 

dat de Keizersweg in Holten in beheer is bij de gemeente Rijssen-Holten;

 

dat overleg heeft plaatsgevonden met de heer Tijink, gemandateerd vertegenwoordiger van de korpschef

Politie Twente, in de Verkeersoverleggroep (VOG) op 12 december 2013, zoals bedoeld in artikel 24

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), en de VOG positief heeft geadviseerd

op de voorgestelde wijzigingen;

 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het BABW;

 

BESLUIT

1. Door plaatsing van borden model C14 met van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord de Keizers-

weg na 40 meter vanaf de aansluiting met de Aaltinksweg tot de N332 gesloten te verklaren voor fietsers.

2. Door plaatsing van borden model G11 en G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 het fietspad, parallel

aan de Keizersweg, tussen de Aaltinksweg en de Keizersweg, aan te wijzen als verplicht fietspad.
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A.J. Aanstoot

Wethouder

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.
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