
Aanpassen voorrangssituatie kruising

Verrijn Stuartlaan - Diepenhorstlaan

Verkeersbesluit Ingevolge Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Kenmerk: 15.141847

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en

machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden) 2017;

Overwegende

dat de gemeente de veiligheid op de weg wil verzekeren;dat de gemeente de weggebruikers en passa-

giers wil beschermen;

dat op een kruising van gebiedsontsluitingswegen de voorrang geregeld moet worden;

dat op de kruising van de Verrijn Stuartlaan met de Diepenhorstlaan een voorrangsregeling is ingesteld;

dat bovenstaande kruising vormgegeven is als een complexe kruising is met vier deelkruispunten;

dat de voorrangsrichting niet op alle deelkruispunten hetzelfde is;

dat daardoor een grote kans bestaat op verwarring bij automobilisten;

dat de verkeersveiligheid gebaat is bij een eenduidige weginrichting;

dat de eenduidigheid versterkt kan worden als de voorrangsrichting op alle deelkruispunten gelijk is;

dat het de veiligheid van weggebruikers en passagiers ten goede komt als de hoeveelheid verkeer dat

de kruising oprijdt beperkt wordt;

dat de kruising onderdeel is van de route die het meeste verkeer gebruikt om door de Plaspoelpolder

te rijden;

dat verkeer dat nu over deze kruising rijdt ook gebruik kan maken van andere routes waar nog capaciteit

beschikbaar is om door de Plaspoelpolder te rijden, zodat deze kruising niet de capaciteit hoeft te hebben

die deze nu bied;

dat daardoor mogelijkheden bestaan voor het compacter en overzichtelijker maken van de kruising;

dat een voetgangersoversteekplaats een duidelijke markering is van de voorrangsrichting op een kruising;

dat een voetgangersoversteekplaats uit veiligheidsoverwegingen bij voorkeur niet meer dan één rijstrook

in een keer kruist zodat het risico op zogenaamde afdekongevallen voorkomen kan worden;

dat het met het compacter maken van de kruising het mogelijk is om dat de wegen ter plaatse van de

voetgangersoversteekplaatsen één rijstrook hebben;

dat er geen andere belangen in het geding zijn.

BESLUIT

1. Tot het verwijderen van haaientanden op de Verrijn Stuartlaan;

2. Tot het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats op de Verrijn Stuartlaan;

3. Tot het verwijderen van de verkeersborden B6 op de Verrijn Stuartlaan;

4. Tot het verwijderen van de voorsorteerpijlen op de Verrijn Stuartlaan;

5. Tot het verwijderen van de verkeersborden B3 op de Diepenhorstlaan;
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6. Tot het verwijderen van de verkeersborden B5 op de Diepenhorstlaan;

7. Tot het verwijderen van de voorsorteerpijlen op de Diepenhorstlaan;

8. Tot het aanbrengen van verdrijvingsvlakken op de Verrijn Stuartlaan;

9. Tot het aanbrengen van voorsorteerpijlen op de Verrijn Stuartlaan;

10. Tot het aanbrengen van verkeersborden B3 op de Verrijn Stuartlaan;

11 Tot het aanbrengen van haaientanden op de Diepenhorstlaan;

12 Tot het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats op de Diepenhorstlaan;

13 Tot het aanbrengen van verkeersborden B6 op de Diepenhorstlaan;

14 Tot het aanbrengen van verdrijvingsvlakken op de Diepenhorstlaan;

15 Tot het aanbrengen van voorsorteerpijlen op de Diepenhorstlaan;

16 Bovenstaande conform de in dit besluit opgenomen tekeningen;

Rijswijk 7 november 2017

burgemeester en wethouders

Namens dezen,

A.Th.J.  Wubben

Opgavenmanager Stadsbeheer

Mededelingen
De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990. Over de maatregel is overleg
gevoerd met de politie. De tekeningen zijn bij de gemeente geregistreerd met registratienummers
15.145505 en 15.145506. Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekeningen zijn in te zien op htt-
ps://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de
Staatscourant op 13 november 2017. Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening
ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15,
iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.

Bezwaar- of beroepsclausule
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de
dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
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