
Gemeente Aalburg verkeersbesluit 1.7-03-2015

tijdelijke wegafsluiting Anjelierstraat tussen de

Galerij en Violierstraat te Wijk en 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 jaarlijks op het marktplein in Wijk en Aalburg een kermis wordt gehouden;

dat het marktplein aan de Anjelierstraat in Wijk en Aalburg is gelegen;

dat bezoekers van de kermis de Anjelierstraat veelvuldig oversteken ;

dat het vanwege de veiligheid van bezoekers van de kermis wenselijk is om tijdens de kermis het ge-

deelte van de Anjelierstraat langs het marktplein gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertui-

gen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

dat het wenselijk is tijdens het opbouwen en afbreken van de kermis de Anjelierstraat nabij het marktplein

gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of

vee;

dat deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente Aalburg in beheer zijnde weg;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het politiekorps Zeeland - West Brabant, namens

deze de heer Van Boxtel die positief heeft geadviseerd;

Besluiten:

Jaarlijks tijdens de kermis in Wijk en Aalburg voor de periode vanaf de dag voor- tot en met de dag na

de kermis het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en gelei-

ders van rij- of trekdieren of vee in de Anjelierstraat, het gedeelte tussen de Galerij/Markt en de Violier-

straat te Wijk en Aalburg door het aanbrengen van verkeersborden conform model C1 van Bijlage 1

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de:

- Anjelierstraat nabij de Violierstraat te Wijk en Aalburg

- Anjelierstraat nabij de Galerij / Markt te Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg, 25 maart 2015

Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

F.H. (Robert) Van Dommelen
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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, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

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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