
Verkeersbesluit aanvulling herinrichting

De Lairessestraat en de Cornelis

Krusemanstraat tussen het

Concertgebouwplein en de

Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:Z-18-65000

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

het mandaatbesluit van het waarnemend dagelijks bestuur van 27 maart 2018 ;

 

overwegende:

 

dat er na een ronde met de politie is gebleken dat de bebording na het project nog niet op orde is;

dat er een aanpassing komt op het eerder genomen verkeersbesluit met het nummer Z-17-60463 en

besluitdatum 07-11-2017

dat het eerder genomen verkeersbesluit van kracht blijft;

dat de Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat gelegen zijn in stadsdeel Zuid;

dat deze straten vanaf 1 maart 2017 tot begin 2018 opgebroken waren, en een nieuwe inrichting hebben

gekregen;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg

is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit

voorstel positief is geadviseerd;
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dat het desbetreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Zuid, en het geen

grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;

 

 

 

 

BESLUIT:

1. door het plaatsen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I van het Reglement verkeers-

regels en verkeerstekens 1990 “verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg” te plaatsen

op de volgende locaties:

aan de noord- en zuidzijde van De Lairessestraat ter hoogte van perceel 4 en hier tegenover ligt een

fietsoversteek in twee richtingen van noord naar zuid en van zuid naar noord, waarvan komend uit

noordelijke en zuidelijke richting het fietsverkeer voorrang moet verlenen aan het verkeer op de krui-

sende weg

 

 

2.door het plaatsen van verkeersborden conform model D5 van Bijlage I van het Reglement verkeers-

regels en verkeerstekens 1990 “gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven”

te plaatsen op de volgende locaties:

aan de noordzijde Valeriusplein ter hoogte van perceel 40 met als onderbord

uitgezonderd (snor)fietsers

 

 

3.door het plaatsen verkeersborden conform model J14 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990 “tram(kruising)” te plaatsen op de volgende locaties:

aan de zuidzijde Cornelis Krusemanstraat ter hoogte van perceel 91

 

 

 

 

 

 

Bezwaar

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep

instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te

stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:
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Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. het Juridisch Bureau

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u

een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens deze het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Schoon & Heel
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