
VERKEERSBESLUIT ten behoeve van het

instellen van éénrichtingsverkeer in

Vuurvlinder en Boschrand, IJsvogel

Nummer 2018-017098

Gelet op:

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• het bepaalde in het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

• het mandaatbesluit van 2-07-2007, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten

is overgedragen aan "Afdelingshoofd R&B".

Overwegende:

• dat de straten Vuurvlinder, ter hoogte van huisnummers 1 t/m 25 en Boschrand, ter hoogte van

huisnummers 6 en 8 en weggedeelte tussen Vuurvlinder het huisnummer 25 en IJsvogel het huisnummer

12 nieuw aangelegd zijn.

• dat in het ontwerp al aangegeven staat dat deze straten éénrichtingsverkeer zijn.

• dat de rijbaan 3,5m breed is.

• dat de breedte van de weg te smal is voor gemotoriseerd verkeer in twee rijrichtingen.

• Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de wegenverkeerswet) sterkt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter

of van de functie van objecten en gebieden;

• dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met

onderstaand besluit;

• dat genoemde wegvakken in beheer zijn bij de gemeente Goirle.

BESLUIT

Het instellen van éénrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer in Vuurvlinder, ter hoogte van

huisnummers 1 t/m 25 en Boschrand, ter hoogte van huisnummers 6 en 8 en weggedeelte tussen

Vuurvlinder het huisnummer 25 en IJsvogel het huisnummer 12 door:

• het plaatsen van de verkeersborden C02 en C03 met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer)

volgens bijgevoegde tekening.

• het plaatsen van de verkeersborden C04L, met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer) volgens

de bijgevoegde tekening.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Simon van der Putten

afdelingshoofd Realisatie en Beheer

Openbare bekendmaking

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Het bezwaarschrift
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moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum
vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk
besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt.
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