
Gemeente Aalburg verkeersbesluit 1.0-01-2015

instellen wegafsluitingen en parkeerverboden

wielerronde Aalburg

Burgemeester en wethouders van Aalburg,

Gelet op,

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet be-

stuursrecht;

de mandaatcatalogus van de gemeente Aalburg;

Overwegende,

dat er jaarlijks een wielerwedstrijd in de gemeente Aalburg plaatsvindt,

dat de route van de wielerronde door de bebouwde kom van Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen,

Veen, Genderen, Meeuwen, Wijk en Aalburg, en buiten de bebouwde kom van Aalburg gaat;

dat wanneer de wielrenners passeren, voor de veiligheid van de wielrenners, de bewoners en bezoekers

van de wielerronde, de aansluitingen van zijwegen op de route indien nodig gedurende korte tijd met

dranghekken worden dichtgezet;

dat bij deze aansluitingen verkeersregelaars de dranghekken plaatsen en verwijderen en het verkeer

begeleiden;

dat er eveneens aparte (kleine) wielerronden in de kern Wijk en Aalburg worden gereden,

dat deze ronden worden gereden in de Perzikstraat, Vlasakker, Kerkverreweide en Grote Kerkstraat

(tussen Kerkverreweide en Torenstraat);

dat het, in verband met de veiligheid van de wielrenners de Bergstraat, Perzikstraat, Vlasakker, Kerkver-

reweide en Grote Kerkstraat (tussen Kerkverreweide en Torenstraat) voor alle verkeer, behalve voetgan-

gers wordt afgesloten;

dat de start en finish van het wielerevenement in de Bergstraat plaatsvindt;

dat geparkeerde auto’s de doorgang voor hulpdiensten en doorgaande verkeer kunnen blokkeren;

dat om belemmering van doorgaande wegen door geparkeerde auto’s van bezoekers te vermijden, er

parkeerverbodzones worden ingesteld

dat met bebording wordt aangegeven waar wel geparkeerd kan worden;

dat in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen jaarlijks worden ingesteld tijdens de wielerronde;

dat deze maatregelen betrekking hebben op bij de gemeente in beheer zijnde wegen;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het politiekorps Midden en West Brabant, namens

deze de heer Van Boxtel, die positief heeft geadviseerd;

Besluiten:

• Het intrekken van verkeersbesluit 1.7-05-2009  wielerronde 7-dorpen oploop Aalburg  van 18 mei

2009 en  gepubliceerd op  27 mei 2009;

• Jaarlijks tijdens de wielerronde in Aalburg op een zaterdag in het voorjaar tijdens het passeren

van de wielrenners  korte wegafsluitingen in te stellen op de route:   Bergstraat ,  Veldstraat ,

Lange Pad,  ( oversteek )  Provincialeweg  Zuid N283, Kelderstraat, Hoofdstraat, Nieuwe Steeg,

Molensteeg, Kruisstraat,  Gansoijen ,  Eindsestraat , Matersteeg, Moleneind, Dorpsstraat,  ( over-
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steek )  Provincialeweg  Zuid N283,  Meeuwensesteeg ,  Hillsestraat ,  Broeksestraat , Klaverplak,

Dodesteeg , Zwaansheuvel,  Duizendmorgen , Middenweg, Veensesteeg,  Bagijnhof , Groeneweg,

Schmitzstraat ,  Nieuwstraat ,  Rivelstraat ,  Engelsestoof , Perzikstraat, de Kroon, Grote  Kerkstraat

en  Bergstraat .  Op aanwijzing  van  verkeersregelaars  en  politie  en  door  het plaatsen van  af-

zethekken ;

• Jaarlijks tijdens de wielerronde in Aalburg op een zaterdag in het voorjaar, het instellen van  een

geslotenverklaring  voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee   tussen 7.00

uur en 20.00 uur  in:  de  Bergstraat , de Perzikstraat, Vlasakker, Kerkverreweide, Grote  Kerkstraat

(tussen Kerkverreweide en Torenstraat) en Tulpstraat  ( tussen de  Bergstraat  en  Rozenstraat )

te Wijk en Aalburg .  Door het plaatsen van verkeersborden C1 (met drang/afzethekken) van Bijlage

1 van het RVV 1990 in de:

∘ Veldstraat  bij kruispunt  Veldstraat-Perzikstraat

∘ Berenhoeksestraat  bij kruispunt  Veldstraat-Perzikstraat

∘ Begoniastraat  bij kruispunt  Begoniastraat-Rozenstraat

∘ Anjelierstraat  bij kruispunt  Anjelierstraat-Rozenstraat

∘ Tulpstraat  bij kruispunt  Tulpstraat-Rozenstraat

∘ Grote  Kerkstraat  bij kruispunt Grote  Kerkstraat-Torenstraat

∘ Grote  Kerkstraat  bij kruispunt Grote  Kerkstraat-Kerkverreweide

∘ Vlasakker  bij kruispunt  Vlasakker-Bergstraat

∘ Vlasakker  bij kruispunt  Vlasakker-Kerkverreweide

∘ Perzikstraat  bij kruispunt  Perzikstraat-Kerkverreweide

∘ Nijverheidstraat  bij kruispunt  Nijverheidstraat-Perzikstraat

∘ Vroonhoeve  bij kruispunt  Vroonhoeve-Kerkverreweide

∘ Buitenwaard  bij kruispunt  Buitenwaard-Kerkverreweide

∘ Ossenwaard  bij kruispunt  Ossenwaard-Kerkverreweide

∘ Binnenwaard bij kruispunt  Binnenwaard-Kerkverreweide

• Jaarlijks tijdens de wielerronde in Aalburg op een zaterdag in het voorjaar, het instellen van  een

parkeerverbod  in de :

∘ Maasdijk tussen de Kroon en Molenstoep  te Wijk en Aalburg

∘ Torenstraat  te Wijk en Aalburg

∘ Grote  Kerkstraat  tussen de Kroon en  Kerkverreweide  te Wijk en Aalburg

∘ De Kroon te Wijk en Aalburg

∘ De Perzikstraat tussen huisnummer 26 en de Wijksestraat te Wijk en Aalburg

∘ De Wijksestraat tussen de  Bloklandsingel  en Perzikstraat te Wijk en Aalburg

∘ De  Veldstraat  tussen huisnummer 22 en de  Berenhoeksestraat  te Wijk en Aalburg

∘ De  Berenhoeksestraat  tussen de  Geramiumstraat  en de  Bergstraat  te Wijk en Aalburg

∘ door het plaatsen van E1 (zone) en E1 (einde zone)  van bijlage 1 van het RVV 1990 in de:

∘ Maasdijk  bij kruispunt Maasdijk  -  Molenstoep

∘ Maasdijk  bij kruispunt Maasdijk-  de Kroon

∘ Torenstraat  bij kruispunt  Torenstraat-Grote  Kerkstraat

∘ Perzikstraat  ter hoogte van huisnummer 26

∘ Wijksestraat  ter hoogte van huisnummer 1

∘ Berenhoeksestraat  bij kruispunt  Berenhoeksestraat  –  Geraniumstraat

∘ Veldstraat  t er hoogte van huisnummer 22

Wijk en Aalburg, 25 maart 2015

Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

F.H. (Robert) Van Dommelen

hoofd afdeling Openbare Werken

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag

van bekendmaking, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet

worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalburg, Postbus 40,

4260 AA WIJK EN AALBURG. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
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a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Als een bezwaarschrift is ingediend bestaat de mogelijkheid de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,

Postbus 90006, 4800 PA BREDA te verzoeken om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing),

als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek

om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
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