
Verkeersbesluit Verlengde Spikweg-

Bergweg intrekken voorrangssituatie

JZ/KVV

2016

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;

Overwegende dat recentelijk, op 3 november 2015 besloten is om het LOG gebied, dat globaal gezien

ligt ten oosten van St. Joost, ten noorden van Maria Hoop en ten zuiden van Montfort en Posterholt,

aan te wijzen als 60 km zone;

dat de Verlengde Spikweg alsmede de kruising Bergweg- Verlengde Spikweg gelegen in dit gebied,

momenteel toe zijn aan onderhoud;

dat conform het beleid Duurzaam Veilig de Verlengde Spikweg alsmede de kruising Bergweg- Verlengde

Spikweg heringericht gaan worden met de inrichtingseisen die gesteld worden aan 60 km/h wegen;

dat de uitzichtshoeken ter hoogte van deze kruising zullen worden verbreed waardoor er voldoende

(uit)-zicht bestaat op al het verkeer;

dat deze kruising zal worden voorzien van een rode markering en een verhoogd kruisingsplateau;

dat de kruisingen Bergweg- Putbroekerbosweg en Bergweg Donckerstraat ook gelijkwaardige kruisingen

betreffen, hetgeen de eenduidigheid ten goede komt;

dat dit rechtvaardigt om voor deze kruising de voorrangsregeling in te trekken en een kruising van ge-

lijke orde in te stellen;

dat dit de herkenbaarheid en de uniformiteit van de wegen verhoogt;

dat deze maatregelen de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen;

dat de invoering van deze maatregelen niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het

verkeer op andere wegen;

dat deze maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van de belangen gesteld in ar-

tikel 2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994;

dat bovengenoemde kruising en wegen in beheer zijn bij de gemeente Echt-Susteren;

dat over deze maatregelen overleg gevoerd is met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid

Echt-Susteren-Roerdalen van de politie Limburg District Midden-Limburg en dat zij positief adviseert;

dat voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet

onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene

wet bestuursrecht);

Besluiten:

1. Door het verwijderen van de borden B6 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het

kruispunt Bergweg- Verlengde Spikweg aan te wijzen als gelijkwaardige kruispunt, ondersteund

door middel van het aanbrengen van rode markering en het aanbrengen van een verhoogd krui-

singsplateau;

2. Een en ander onder gelijktijdige intrekking van de eerder genomen besluiten alhier.

Een en ander conform maatregelenkaart Bergweg 60 zonering Maart 2016 Definitief, welke onlosmakelijk

onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

Echt-Susteren, 17 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,
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krachtens mandaat,

Mr. J. Levels,

Teamleider Juridische Zaken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie hiervan in de Staatscourant

bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, een

bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet minstens bevatten:

a. naam en adres van indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de gronden van het bezwaar.

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegelijkertijd om een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus

950, 6040 AZ Roermond.
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