
DEFINITIEF BESLUIT VOOR DE

ONTTREKKING AAN DE OPENBAARHEID

VAN WEGEN: GEDEELTE ROIJENDIJK TE MILL

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 februari 2019;

Gehoord het advies van de commissie Ruimte en Economie van 21 maart 2019.

 

Gelet op:

• het bepaalde in de artikelen 7 en 9 van de Wegenwet;

• het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikel 160, eerste lid aanhef en onder b van de Gemeentewet.

 

OVERWEGENDE:

 

• Dat de Roijendijk in het buitengebied van Mill ligt in eigendom en beheer is bij de gemeente Mill

en Sint Hubert;

• Dat een gedeelte van de Roijendijk onttrokken moet worden aan de openbaarheid van wegen;

• Dat door de ontwikkeling van het inrichtingsplan Peelkanaal de functie van een gedeelte van deze

weg verdwijnt;

• Dat het gedeelte van de weg Roijendijk tussen Hoogedijk en Schippersdijk geen directe of indirecte

ontsluiting biedt voor aanliggende landbouwpercelen, woningen of bedrijven;

• Dat ten behoeve van de realisatie van dit inrichtingsplan dit weggedeelte moet worden verwijderd

en dat dit alleen mag als dit weggedeelte niet meer openbaar is;

• Dat uit vooronderzoek blijkt dat bij de onttrekking van dit weggedeelte geen belangen van direct

betrokkenen onevenredig worden geschaad;

• Het onderliggende ontwerpbesluit in de periode van 16 januari tot en met 26 februari ter inzage

heeft gelegen;

• Er in de termijn van ter inzage legging geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

• De wegenwet regelt dat wegen door een besluit van de gemeenteraad onttrokken mogen worden

aan de openbaarheid;

• Dat het besluit een periode van zes weken ter inzage wordt gelegd zodat belanghebbenden in

deze zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen;

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

• Een gedeelte van de Roijendijk aan de openbaarheid te onttrekken, zoals aangegeven op de

bijgevoegde tekening.
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering van 21

maart 2019.

 

De raad voornoemd,

 

Ing. A.A.M.J. WalravenDr. J. Cornips

voorzittergriffier

 

 

PROCEDURE

 

Dit besluit en bijbehorende stukken ligt zes weken ter inzage vanaf 2 april 2019.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na publicatie

van dit document, beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, bestuursrecht. Uw beroepschrift

dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het beroepschrift moet tenminste uw naam

en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom

u het er niet mee eens bent. Het correspondentieadres van de rechtbank is: Postbus 90125, 5200 M ’s-

Hertogenbosch. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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