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Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

overwegende dat;

in Zaandam in Poelenburg-west een herinrichting plaatsvindt;

hierbij een aantal situaties gewijzigd worden en hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

het wegvak ds. M.L. Kingweg tussen Noorderven en P.J. Troelstralaan een onderdeel wordt van de

bestaande 30 kmzone;

hierdoor de aansluitingen van ds. M.L. Kingweg met Noorderven, Smidsven, Blooksven, Middelven en

Jan Eijdenbergstraat als gelijkwaardige kruisingen worden uitgevoerd en de oude voorrangsregeling

opgeheven;

de aansluiting van de P.J. Troelstralaan met ds. M.L. Kingweg wordt gewijzigd waarbij bestuurders

komende vanuit noordelijke richting van de ds. M.L. Kingweg doorgang moeten verlenen aan alle

verkeer door middel van een uitwegconstructie;

als gevolg van bovenstaande maatregelen de voetgangersoversteekplaatsen op de ds. M.L. Kingweg

overbodig zijn en worden verwijderd;

door de herinrichting van alle straten in dit gebied de parkeerruimte als parkeervakken zijn vorm

gegeven en dat buiten de parkeervakken parkeren ongewenst is deze straten als parkeerverbodzone

worden aangewezen;

hierdoor bestaande parkeerverboden ingetrokken kunnen worden;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord

gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

bovengenoemd wegvakken zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in

beheer zijn;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn; weggebruikers en passagiers beschermd moeten

worden; de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet

zijn; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2

van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve
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bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

besluiten:

In Zaandam:

• Voor ds. M.L Kingweg tussen Zuidervaart en Noorderven verkeersbesluit 2003/19234 in

te trekken (voorrangsweg) door betreffende verkeersborden te verwijderen;

• Voor de ds. M.L. Kingweg tussen Zuidervaart en Noorderven een 30 km zone in te

stellen;

• Het fietspad Zuiderven aan te wijzen als (bromfietspad) door middel van het plaatsen van

verkeersborden G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

• De nieuwe fietsbrug tussen ds. M.L. Kingweg en P.J. Troelstralaan aan te wijzen als

verplicht fietspad door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 zoals bedoeld in

bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• De ds. M.L. Kingweg tussen Noorderven en P.J. Troelstralaan, Noorderven, Smitsven,

Blooksven, Middelven, Dobbeven, Kloosterven, Hooiven, Schaarsven en Pauwenven

aanwijzen als parkeerverbodzone door middel van het plaatsen van verkeersborden E1zb

en E1ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990;

• Verkeersbesluiten 2007/45682, 2003/35651, 2008/69546, 2008/67489, 2000/9461,

2000/9462, 2008/73740 in te trekken en bijbehorende verkeersborden of markering te

verwijderen;
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namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd s ctor Openbare Ruimte,

de heer `drs. ing. B.M. van Twisk

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u

binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift

indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA

Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de

motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het

besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
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U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.n1 onder Actueel. Met vragen

over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen bij

Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.
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Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

maken bekend:

dat zij hebben besloten;

In Zaandam:

• Voor ds. M.L Kingweg tussen Zuidervaart en Noorderven verkeersbesluit 2003/19234 in

te trekken (voorrangsweg) door betreffende verkeersborden te verwijderen;

• Voor de ds. M.L. Kingweg tussen Zuidervaart en Noorderven een 30 km zone in te

stellen;

• Het fietspad Zuiderven aan te wijzen als (bromfietspad) door middel van het plaatsen van

verkeersborden G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

• De nieuwe fietsbrug tussen ds. M.L. Kingweg en P.J. Troelstralaan aan te wijzen als

verplicht fietspad door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 zoals bedoeld in

bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• De ds. M.L. Kingweg tussen Noorderven en P.J. Troelstralaan, Noorderven, Smitsven,

Blooksven, Middelven, Dobbeven, Kloosterven, Hooiven, Schaarsven en Pauwenven

aanwijzen als parkeerverbodzone door middel van het plaatsen van verkeersborden E1zb

en E1ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990;

• Verkeersbesluiten 2007/45682, 2003/35651, 2008/69546, 2008/67489, 2000/9461,

2000/9462, 2008/73740 in te trekken en bijbehorende verkeersborden of markering te

verwijderen;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sedtor Openbare Ruimte,

de heer drs. ing. B. M. van Twisk

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100

Zaandam, en De Bieb Krommenie.
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Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u

binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift

indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA

Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de

motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het

besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.n1 onder Actueel. Met vragen

over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen bij

Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site
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