
Gemeente Renkum: verkeersbesluit

verplaatsen bushalte buurtbus Van der

Molenallee in Doorwerth

Ontwerp B&W-besluit Nr. VKB1 6 -01

Referentienummer 22201

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

Overwegende dat:

- de Van der Molenallee in Doorwerth in beheer is bij de gemeente Renkum;

- door een wijziging van de verkeerssituatie bij het winkelcentrum aan de Van der Molenallee de

huidige bushalte voor de buurtbus op deze locatie slecht bereikbaar is geworden;

- de buurtbus bij deze halte enige halteringstijd heeft;

- de Van der Molenallee een gebiedsontsluitingsweg is en het daarom wenselijk is dat de buurtbus

niet op de weg halteert, maar in een haltekom;

- er ter hoogte van de nieuw voorziene bushalte er twee parkeerplaatsen zijn, welke omgebouwd

moeten worden tot perron voor de bushalte, welke ook geschikt is voor mindervaliden;

- er aan de achterzijde van het winkelcentrum een groot parkeerterrein aanwezig is;

- het ontwerp van de nieuwe buurtbushalte is afgestemd me een afvaardiging van het bestuur van

de buurtbusvereniging en zij hier mee kunnen instemmen;

- dit besluit genomen wordt op basis van artikel 2 WVW 1994;

>... lid 1a: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

>... lid 1b: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

>... lid 1c: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

>... lid 1d: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- over dit besluit overleg is gevoerd met de politie Oost-Nederland – afdeling verkeer, die kan in-

stemmen met dit besluit;

- het ontwerp-verkeersbesluit is gepubliceerd op 15 juni 2016 en dat daarop binnen de termijn van

zes weken geen zienswijzen zijn ingediend;

- gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW), artikel

15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders

van 6 mei 2014;

BESLUIT

1. de huidige bushalte voor de buurtbus ter hoogte van het winkelcentrum aan de Van der Molenallee

te verplaatsen naar een haltekom langs de Van der Molenallee (zie bijlage);

2. de twee parkeervakken ter hoogte van de nieuwe haltekom op te heffen, om een busperron te

realiseren;

3. Dat dit besluit van kracht is zodra de nieuwe haltekom voor de buurtbus fysiek gerealiseerd is.

Oosterbeek, 29 juli 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

Namens deze,

.

.

.

Ir. J.A.M. (Jojanneke) van der Molen-Balk
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Mededelingen

Beroepsclausule
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8:1 van Algemene wet bestuursrecht
(Awb) binnen zes weken na de datum van deze publicatie beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Ingevolge artikel 6:5 van de Awb dient uw
beroepschrift door u te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

d. de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient u tevens een afschrift van het betreffende besluit te overleggen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via de website http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde
website vindt u de precieze voorwaarden.

Meer informatie

Het verkeersbesluit ligt vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het
Servicepunt van het gemeentehuis. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Servicepunt, telefoon
(026) 33 48 111.

Staatscourant 2016 nr. 41328 3 augustus 20162


