
Gemeente Enschede, verkeersbesluit,

het aanbrengen van een wegversmalling

op de Boekelosestraat ten oosten van

de aansluiting met het Sportpark

Datum: 10 november 2016

Kenmerk: V-2016-5602

Burgemeester en Wethouders van Enschede

Gelet op

Het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), waarbij hun

college bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als

bedoeld in artikel 15 van de WVW;

Overwegende:

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een

beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte

gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel

15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Belangenafweging en motivering

Uit het oogpunt van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

is het gewenst om een wegversmalling aan te brengen op een reeds bestaand drempelplateau op de

Boekelosestraat direct ten oosten van de aansluiting met het Sportpark. Dit mede door het plaatsen

van de verkeersborden F5 en F6. Daarbij dienen de bestuurders vanuit oostelijke richting voorrang te

verlenen aan bestuurders die vanuit Boekelo komen rijden. Door de wegversmalling zal de breedte van

de weg op dat punt 3,6 meter bedragen.

Overwegingen

Vaak wordt er nu te hard gereden en ontstaan er hierdoor gevaarlijke situaties. Door het plaatsen van

een wegversmalling wordt de voorrangssituatie gewijzigd en kan het gemotoriseerd verkeer niet langer

in twee richtingen tegelijk passeren.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft

overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

Hij bracht hierover d.d. 25 oktober 2016 een positief advies uit.
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