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Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor het toestaan van fietsers in de Kerkstraat

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

overwegende

dat de Kerkstraat gelegen is in het verblijfsgebied van de binnenstad van Alkmaar;

dat de Kerkstraat een verbinding vormt tussen de Koorstraat en de Bagijnenstraat;

dat voor de Kerkstraat een geslotenverklaring C1 geldt;

dat het vanwege de geslotenverklaring niet toegestaan is om in de Kerkstraat te fietsen;

dat het college op 22-01-2019 een besluit heeft genomen tot herinrichting van het voormalige kerkhof

van de Grote Kerk en het aangrenzende Kerkplein;

dat de fietsenstallingsvoorziening op het Kerkplein als gevolg van de herinrichting verdwijnt;

dat de fietsenstallingsvoorziening aan de noordwestkant van de Kerkstraat wordt uitgebreid;

dat de Kerkstraat een logische en doorgaande route is om deze fietsenstallingsvoorziening vanaf de

Koorstraat te bereiken;

dat het wenselijk is om fietsen in de Kerkstraat toe te staan;

dat deze verkeersmaatregel onderdeel uitmaakt van het ontwerp herinrichting kerkhof en kerkplein;

dat over dit ontwerp diverse inspraak- en participatierondes zijn gehouden voor omwonenden, de

kerkexploitant, kerkeigenaar en belangstellenden;

dat er geen negatieve reacties zijn ontvangen op de voorgenomen plannen;

dat het toestaan van fietsen in de Kerkstraat niet ten koste gaat van de autoparkeervakken aan de

Bagijnenstraat;

dat het uitzonderen van fietsers op de geslotenverklaring C1 in lijn is met de uniformiteit in de Alkmaarse

binnenstad;

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

overleg is gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde

Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland;

dat deze een positief advies gaf op deze maatregel;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer

en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en

verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet
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1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid

heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

I.Fietsen in de Kerkstraat toe te staan, door het plaatsen van onderborden OB52 ‘uitgezonderd fietsers’

onder de bestaande C1 verkeersborden zoals opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990.

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde situatie tekening.

Alkmaar, 27 maart 2019

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53,

1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u

de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank

Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift

al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van

deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.
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