
VERKEERSBESLUIT

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

No. 43849-2018

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het omzetten van een tweerichtingsfietspad naar een

éénrichtingsfietspad

IN OVERWEGING NEMENDE,

dat zij op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, bevoegd zijn

tot het nemen van verkeersbesluiten;

dat Burgemeester Geuljanslaan gelegen is in de gemeente Roermond;

dat Burgemeester Geuljanslaan gecategoriseerd is als ‘’Erftoegangsweg’’;

dat Burgemeester Geuljanslaan gelegen is binnen de bebouwde kom;

dat dit gedeelte van het fietspad een tweerichtingsfietspad was in verband met een school

(lerarenopleiding en basisschool) die daar gelegen was;

dat deze school inmiddels is gesloopt waardoor het niet meer noodzakelijk is dat dit gedeelte van het

fietspad een tweerichtingsfietspad is;

dat de rest van het fietspad op de Burgemeester Geuljanslaan ook een eenrichtingsfietspad is;

dat op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

de plaatsing van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied krachtens een verkeersbesluit.

dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit

dient te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

overleg met de politie is gepleegd en dat zij een positief advies heeft afgegeven:

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990, het Besluit administratie bepalingen inzake het wegverkeer.

BESLUITEN:

- Het verwijderen van aan een kant van het fietspad het verkeersbord volgens model G11 en

onderbord OB505 en aan de andere kant van het fietspad het onderbord volgens model OB505

van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op de Burgemeester Geuljanslaan

in Roermond (zie bijgevoegde situatieschets voor de exacte locatie van het gebied);

- Het verwijderen van de onderbroken asmarkering in het midden van het fietspad (zie bijgevoegde

situatieschets voor de exacte locatie van het gebied);
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- Dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen middels publicatie in de Staatscourant.

Bijlagen:

-situatietekening

Roermond, 15-11-2018

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

De wethouder van klimaat, wijken en infrastructuur,

Rens Evers

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

a. de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

b. de afdeling stadstoezicht;

c. de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

d. de afdeling beheer openbare ruimte.

Nota van aanvulling.

1. Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in

artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes

weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar

schorst niet de werking van dit besluit.

2. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving

van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.

3. Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel

8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen

van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.
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