
Verkeersbesluit diverse

verkeersmaatregelen Kleine Hoeven,

Reusel

Het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

O verwegende,

 

• dat voor het bedrijventerrein Kleine Hoeven in Reusel nieuwe wegen zijn aangelegd;

• dat de wegen ontworpen zijn om rijrichtingen te scheiden ten behoeve van de verkeersveiligheid;

• dat een verplichte rijrichting op deze wegen gewenst is;

• dat de rijbanen van Hofstede te smal zijn voor tweerichtingsverkeer;

• dat door verbindingen tussen de twee rijbanen omrij-afstanden beperkt zijn;

• dat het bedrijventerrein via Hofstede aansluit op de bestaande weg Hamelendijk;

• dat de Hamelendijk is gecategoriseerd als een erftoegangsweg type 1;

• dat de wegen van bedrijventerrein Kleine Hoeven zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg type

2;

• dat bij een erftoegangsweg type 1 een hogere verkeersfunctie heeft dan een erftoegangsweg type

2 en dat het daardoor wenselijk is dat de voorrang geregeld wordt ten behoeve van de

verkeersveiligheid en doorstroming op de Hamelendijk;

• dat de genoemde wegen en weggedeelten gelegen zijn in de gemeente Reusel-De Mierden en in

beheer zijn van deze gemeente;

• dat voor de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit genomen dient te

worden;

• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW), over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de regiopolitie Oost-

Brabant;

 

gelet op,

 

• het Mandaat- en bevoegdhedenregister Reusel-De Mierden 2016;

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

 

1. tot het instellen van een verplichte rijrichting op de Hofstede in Reusel door het plaatsen van de

verkeersborden C2, C3, C4 en D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, zoals staat aangegeven op de

bij dit besluit behorende tekening nummer 2018VKB01-1;

2. tot het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Hamelendijk-Hofstede in Reusel door

het plaatsen van de verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, zoals staat

aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nummer 2018VKB01-1;

3. dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking in de Staatscourant

en de desbetreffende verkeersborden zijn geplaatst.

 

Bijlage: tekening verkeersmaatregelen Kleine Hoeven, Reusel 2018VKB01-1

 

Mededelingen

 

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant van 7 december 2018.
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Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking hiervan schriftelijk

bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, Postbus 11, 5540 AA Reusel.

 

Reusel, 26 november 2018.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

 

Anton Geevers, Team Ruimtelijk Beheer

coördinator / beleidsmedewerker Civiele Techniek
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