
Verkeersbesluit

Tijdelijke maatregelen Waalbandijk i.v.m. Survivalrun Boven-leeuwen 2019

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten

worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op

wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

• artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur

aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat,

geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW)

ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden

verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost

Nederland, district Tweestromenland;

• het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de bevoegdheid

verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan de beleidsmedewerker team gebiedsinrichting.

Overwegende dat:

• op zondag 16 juni 2019 de Survivalrun plaatsvindt in Boven-Leeuwen;

• het evenement van 07:30 uur tot en met 18:00 uur plaatsvindt;

• de route voornamelijk straten binnen de gemeente West Maas en Waal aandoet;

• de route één straat aandoet welke binnen de gemeente Druten ligt: Waalbandijk (tussen kruispunt

Pastoor Schoenmakersstraat en kruispunt Noord Zuidweg);

• de Waalbandijk buiten de bebouwde kom van Boven-Leeuwen ligt en in beheer is van de gemeente

Druten;

• de Waalbandijk een erftoegangsweg is en hier een maximumsnelheid van 60 km/h geldt;

• het wenselijk is dat andere verkeersdeelnemers dit evenement niet hinderen;

• vanwege de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid het wenselijk is tijdelijke verkeersmaatregelen

te treffen;

• daartoe een aantal wegen, al dan niet tijdelijk, moeten worden afgesloten voor de duur van het

evenement;

• de Waalbandijk (tussen kruispunt Pastoor Schoenmakersstraat en kruispunt Noord Zuidweg) van

07:30 uur tot 18:00 uur wordt afgesloten;

• voor de doorgang van de hulpdiensten de route te allen tijde te doorkruisen is;

• bovengenoemde maatregelen besproken zijn met de belanghebbenden en eenieder in kan stemmen

met de voorgenomen acties;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee

een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening

van betrokkenen behoren te blijven;

• dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW om de

vrijheid van het verkeer en de bruikbaarheid van de weg zoveel mogelijk te waarborgen.

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
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1. door plaatsing van verkeersborden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en

geleiders van rij- of trekdieren of vee), volgens bijlage 1 van het RVV 1990, op zondag 16 juni 2019

vanaf 07:30 uur tot 18:00 uur of eerder of later indien de omstandigheden hier aanleiding toe

geven, de hieronder genoemde wegen gesloten te verklaren voor voertuigen;

a.Waalbandijk (tussen kruispunt Pastoor Schoenmakersstraat en kruispunt Noord Zuidweg).

2. e.e.a. conform de bijbehorende tekening van 19 maart 2019 met tekeningnummer 001241.

Druten, 27 maart 2019

Namens burgemeester en wethouders van Druten,

Jan Rouw,

beleidsmedewerker team gebiedsinrichting

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de

bezwaarschriftbijsluiter.
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