
Burgemeester en wethouders van

Beverwijk;

Gelet op de op verkeersbesluiten betrekking hebbende regelgeving van de Wegenwet,

Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990 (RVV), het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de van toepassing zijnde

uitvoeringsvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende

- dat de Graaf Janstraat en Jacob van Deventerstraat in het GVVP 2012 zijn gecategoriseerd als

gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom;

- dat op deze wegen naast gemotoriseerde voertuigen ook sprake is van veel fietsbewegingen;

- dat in de huidige inrichting het fietsers en het gemotoriseerde voertuigen niet van elkaar gescheiden

zijn;

- dat volgens Duurzaam Veilig een combinatie van langzaam en snelverkeer ongewenst is;

- dat deze wegen te smal zijn voor het realiseren van fietspaden en teveel doorgaand verkeer

bevatten om te worden ingericht als erftoegangsweg;

- dat gelet op de planning groot onderhoud op deze wegen op korte termijn niet volledig ingericht

kunnen worden conform Duurzaam Veilig;

- dat in dergelijke situaties fietsstroken kunnen worden overwogen;

- dat het college van burgemeester en wethouders uit oogpunt van verkeersveiligheid voornemens

is op een deel van de Gaaf Janstraat en Jacob van Deventerstraat een fietsstrook met onderbroken

strepen en fietssymbolen aan te brengen in combinatie met een rode kleur op het wegdek;

- dat door het aanbrengen van fietsstroken de verkeersveiligheid op bovengenoemde weggedeelten

wordt verbeterd doordat de fietsers een eigen ruimte met een juridische status krijgen;

- dat met de aanwijzing van fietsstroken aan fietsers een duidelijke plek op de weg wordt geboden

waardoor er meer uniform straatbeeld ontstaat;

- dat een bestuurder zijn voertuig niet mag laten stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan langs

een fietsstrook

- dat genoemde wegen binnen de bebouwde kom gelegen zijn van de gemeente Beverwijk en bij

deze in onderhoud en beheer zijn;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

overleg is gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie;

Besluiten

- aan beide zijden van de rijbaan van de Graaf Janstraat tussen de Meerstraat en de Schans het

aanbrengen van fietsstroken als bedoeld in artikel 1 van het regelement verkeersregels en

verkeerstekens 1990: Door onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan, waarop

afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht, een en ander zoals op de bij dit besluit horende

situatietekening is aangeduid;

- op de Jacob van Deventerstraat aan de noordoostelijke zijde van de rijbaan het aanbrengen van

een fietsstrook als bedoeld in artikel 1 van het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

Door onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan, waarop afbeeldingen van een

fiets zijn aangebracht, een en ander zoals op de bij dit besluit horende situatietekening is aangeduid.

Beverwijk, 1 maart 2019
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Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze en treedt in werking een dag na

publicatie in de Staatscourant.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen, gerekend vanaf één dag nadat

het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een

bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

• Uw naam

• Uw adres

• De datum

• Uw handtekening

• Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen

voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De

voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. Dit mag alleen als u al

bezwaar hebt gemaakt. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de

Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te

Haarlem. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

• Uw naam

• Uw adres

• De datum

• Uw handtekening

• Een uitleg waarom u verzoekt om een voorlopige voorziening

• Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet griffierecht betalen. Wilt u hier

meer over weten? De griffier van de rechtbank kan u meer informatie geven.
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