
DATUM: 18-04-2018

(ONTWERP)BESLUIT

Onttrekken  wegnummer  1 29  ( oud kerkpad tussen Dorpsstraat en Willibrordusweg te Esch )  aan

de openbaarheid ,

Burgemeester en wethouders van Haaren,

Onderwerp

Onttrekken wegnummer 129 uit de wegenlegger d.d. 1 juni 2016,

Gelet op:

• de bepalingen in de Wegenwet;

• het besluit van de gemeenteraad d.d. 7 juni 2012 om de bevoegdheid tot het aan het openbaar

verkeer onttrekken van een weg ingevolge artikel 9 Wegenwet te delegeren aan ons college;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 juli 2008 om de bevoegdheid van het toepassen van afdeling

3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene wet bestuursrecht te de-

legeren aan ons college;

• het besluit van ons college d.d. 25-04-2017 om voor het nemen van dit besluit de uniforme

openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te

volgen.

Overwegende:

• dat de betreffende weg in de wegenlegger van Haaren (d.d. 1 juni 2016) als wegnummer 129 is

opgenomen;

• dat de betreffende weg derhalve conform de Wegenwet een openbare weg betreft;

• dat de weg in eigendom is van de gemeente en aanvrager tot onttrekking aan de openbaarheid;

• dat de eigenaar van de grond in het verleden meermaals een verzoek heeft ingediend tot onttrek-

king, van een deel van de weg, aan de openbaarheid;

• dat de weg nu al geheel in eigendom is bij de gemeente Haaren en perceeleigenaar, betreffende

het perceel Esch ESC00B 1090;

• dat het pad weinig zichtbaarheid geniet vanuit de Dorpsstraat; de locatie van de aansluiting is

niet verkeersveiligheid verhogend;

• dat het pad voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt;

• dat het pad een minimale meerwaarde heeft voor het openbare verkeer (alleen wandelaars);

• dat het pad niet meer in de vorm van ‘oud kerkpad’ herkenbaar is door realisatie van de wijk

‘Reigerskant’.

• dat het bestemmingsplan Reigerskant op 18-04-2018 onherroepelijk is geworden.

Besluit en

Om wegnummer 129 uit de wegenlegger d.d. 1 juni 2016, aan de openbaarheid te onttrekken.

Haaren, 18-04-2018

Burgemeester en wethouders van Haaren,
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Bijlage

Kaart met ligging van de weg.

Afschriften

Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC, ‘s-Hertogenbosch

Beroep

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van verzending

daarvan bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch een be-

roepschrift in te dienen. Wij vestigen er uw aandacht op dat de griffier van de rechtbank bij het indienen

van het beroepschrift een griffierecht heft.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de reden(en) van het bezwaar.

Ook moet u, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, bijvoegen.

Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van

de rechtbank te ’s-Hertogenbosch een verzoek indienen om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld

een schorsing van ons besluit). Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de reden(en) van het bezwaar.

Ook moet u, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, bijvoegen.
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