
Verkeersbesluit tijdelijke

verkeersmaatregelen Kunstmarkt 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem;

 

Gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeersweg 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW).

 

Overwegende:

 

- dat op zaterdag 25 mei 2019 het evenement “Kunstmarkt 2019” plaatsvindt;

 

- dat op grond van de APV Hattem voor dit evenement een evenementenvergunning wordt

afgegeven;

 

- dat het evenement zich concentreert op de binnenstad van Hattem namelijk rondom de Grote

Kerk, Kerkhofstraat, Ridderstraat, Achterstraat, Molenbelt, Kruisstraat en Kerkstraat;

 

- dat voor het houden van deze activiteit en in verband met de verkeersveiligheid en de veiligheid

van bezoekers van het evenement, het gewenst is dat diverse wegen voor het verkeer worden

afgesloten door het plaatsen van hekwerken voorzien van verkeersbord C1;

 

- dat voor het opbouwen en afbreken van het evenement in de binnenstad het gewenst is dat er

een verbod stil te staan wordt ingesteld op de wegen waar het evenement plaatsvindt, door het

plaatsen van verkeersbord E2;

 

- dat het gewenst is om de Hoenwaardseweg af te sluiten door het plaatsen van een hekwerk

voorzien van verkeersbord C1 met onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer om te voorkomen

dat bezoekers hier gaan parkeren en de doorgang voor hulpdiensten wordt verhinderd;

 

- dat het gewenst is om de Hoenwaardseweg open te houden voor de hulpdiensten door op beide

zijden een verbod stil te staan in te stellen door het plaatsen van verkeersborden E2;

 

- dat de wegen die genoemd worden in dit verkeersbesluit in het beheer zijn bij de gemeente Hattem

en dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem op basis van hetgeen

is gesteld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 bevoegd is tot het nemen van

verkeersmaatregelen op deze wegen;

 

- dat de Eenheid Realisatie & Beheer door het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hattem gemandateerd is voor het nemen van verkeersbesluiten;

 

- dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 12 van het BABW en artikel 15 van de WVW, voor de hiervoor

omschreven verkeersmaatregelen een verkeersbesluit moet worden genomen;

 

- dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 2 van de WVW, de verkeersmaatregel in dit besluit strekken

tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

- dat gelet op artikel 24 van Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) overleg is

gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District

Noord en Oost Gelderland, en dat de politie positief adviseert op de voorgenomen

verkeersmaatregelen.
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Besluit:

 

- door middel van het plaatsen van verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie

met afzethekken, het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren op zaterdag 25 mei 2019 11:00 uur tot 17:00 uur in de

gehele binnenstad, waarbij afsluitingen worden gerealiseerd op de volgende locaties:

- Ridderstraat, nabij het kruispunt met de Bevrijdingsweg;

- Koestraat, nabij het kruispunt met de Burchtstraat;

- Kerkstraat, nabij het kruispunt met de Zuidwal;

- Achterstraat, nabij het kruispunt met de Zuidwal;

- Molenbelt en Noordwal, nabij het kruispunt met de Zuidwal;

- Hoenwaardseweg, nabij het kruispunt met de Bevrijdingsweg, uitgezonderd

bestemmingsverkeer;

 

- door middel van het plaatsen van verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen

van een verbod om stil te staan in de periode van vrijdag 24 mei 2019 21:00 uur tot zaterdag 25

mei 2019 19:00 uur in de gehele binnenstad;

 

- door middel van het plaatsen van verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen

van een verbod om stil te staan op zaterdag 25 mei 2019 11:00 uur tot 17:00 uur aan beide zijden

van de Hoenwaardseweg;

 

Situatieschets

 

 

Hattem, 08 maart 2019

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

 

Eenheid Realisatie & Beheer.

 

Mededelingen
 

Bezwaar- of beroepsclausule
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Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door in de Staatscourant
(www.zoek.officielebekendmakingen.nl). Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter
inzage op het Stadhuis, Markt 1, Hattem.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders van Hattem. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden
ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden
van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,
Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige
voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Hattem ook digitaal worden ingediend. Ga
naar
https://www.hattem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving_en_verordeningen/Bezwaar_beroep_en_klachten/Bezwaarschrift_indienen.
Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD
inlogcode nodig.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de Eenheid Realisatie & Beheer
van de gemeente Hattem.
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