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Besluit

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de

volgende straten:

 

• Tarwelaan

Wettelijk kader

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

• Het inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994:

• Opheffen afsluiting aansluiting van de Tarwelaan op de Wijnpeerstraat;

• Opheffen verplicht fietspad ter plaatse van deze afsluiting.

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid1, sub

d van de Wegenverkeerswet 1994.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994:

• het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten of gebieden;

• het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Aanleiding

De Tarwelaan is bij de gemeente Eindhoven in beheer. Tijdens de werkzaamheden voor de reconstructie

van de Stoutheuvel is ten behoeve van de bereikbaarheid voor het winkelcentrum Vaartbroek de

doorsteek tussen de Tarwelaan en de Wijnpeerstraat tijdelijk opengesteld. Het bevoorradingsverkeer

kon tijdens deze werkzaamheden namelijk geen gebruik maken van de kruising Stoutheuvel – de

Koppele, waardoor bevoorrading via de Wijnpeerstraat plaats moest vinden.

Belangenafweging

Gebleken is dat met het openstellen van de doorsteek een logischer en directer route is ontstaan voor

het bevoorradingsverkeer en er minder manoeuvreerbewegingen nodig zijn op de openbare weg.

Vanzelfsprekend draagt dit bij aan de verkeersveiligheid. Daarnaast hoeft het vrachtverkeer geen gebruik

meer te maken van de woonstraat de Koppele, waarvan de weginrichting minder geschikt is voor grote

voertuigen.

Het openstellen van de doorsteek levert ook voor de bezoekers van het winkelcentrum Vaartbroek een

directer route van de Airbornelaan naar het parkeerterrein aan de Wijnpeerstraat. Gezien bovengenoemde

voordelen en het feit dat de openstelling in de afgelopen maanden niet heeft geleid tot klachten van

direct aanwonenden wordt de aansluiting permanent opengesteld voor alle verkeer en wordt de

inrichting hierop aangepast.
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Samenspraak

Direct omwonenden en ondernemers van het winkelcentrum Vaartbroek zijn middels een wijkinfo op

de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit om de aansluiting permanent open te stellen. Hierbij

zijn zij gewezen op het feit dat onderhavig verkeersbesluit aanstaande was.

Advies politie

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar

besproken. Zij is akkoord met dit besluit.

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

• Opheffen afsluiting aansluiting van de Tarwelaan op de Wijnpeerstraat;

• Opheffen verplicht fietspad ter plaatste van deze afsluiting.

De maatregelen zijn aangegeven op tekening CIVT-20160177, gedateerd op 29-10-2018.

 

Eindhoven, 20 december 2018

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

G.M Swaans-van der Helm

hoofd afdeling Verkeer en Milieu

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen
bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener

de dagtekening

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.
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