
Verkeersbesluit instellen van een

parkeerverbodszone in de Weijpoort,

Graaf Florisweg, Bruggemeestersstraat,

Korte Waarder en Hoge Rijndijk en intrekken van de

voorrangsregeling op het kruispunt Graaf Florisweg/Korte

Waarder te Nieuwerbrug aan den Rijn

 

Burgemeester en Wethouders van Bodegraven-Reeuwijk

Gelet op,

het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994,

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

 

Overwegende dat,

• de bebouwde kom van Nieuwerbrug aan den Rijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gelegen;

• de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug in oktober 2017 de dorpsvisie “Nieuwerbrug, een dorp met

karakter” aan de raad heeft aangeboden;

• vervolgens in het basisplan “Leefomgeving Nieuwerbrug aan den Rijn is uitgewerkt op welke

wijze de openbare ruimte van Nieuwerbrug kan worden ingericht;

• in werkgroepverband een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte in Nieuwerbrug tot stand

is gekomen;

• het plangebied welke gelegen is binnen de bebouwde kom reeds is aangewezen als 30 km/uur

zone;

• uitgangspunt bij de herinrichting is het behouden van de 30 km/uur zone en conform de richtlijnen

inrichten;

• binnen een 30 km/uur zone de kruispunten gelijkwaardig zijn;

• in de huidige situatie het kruispunt Graaf Florisweg-Korte Waarder een voorrangskruispunt is;

• dat met de herinrichting het mogelijk is om het kruispunt te verkleinen en aan te passen naar een

gelijkwaardig kruispunt;

• het daarmee mogelijk en wenselijk is om de voorrangsregeling in te trekken;

• de parkeerdruk in het gebied hoog is en op diverse plekken regelmatig wordt foutgeparkeerd;

• dat om de parkeerbehoefte in beeld te brengen parkeertellingen zijn uitgevoerd;

• voor een veilige weg het parkeren op de Korte Waarder, Graaf Florisweg en Hoge Rijndijk, binnen

de bebouwde kom, zoveel mogelijk naast de rijbaan van de woonstraten in vakken wordt

gesitueerd;

• door middel van het aanbieden van voldoende parkeervakken, uitgaande van de parkeertelling,

foutparkeren zoveel mogelijk kan worden tegengegaan;

• in de huidige situatie op diverse plekken parkeerverboden zijn ingesteld;

• het met de herinrichting wenselijk en mogelijk is het hele plangebied aan te wijzen als

parkeerverbodszone;

• de huidige parkeerverbodsborden vallen in het plangebied om een parkeerverbodszone in te

stellen;

• daarmee de losse parkeerverbodsborden in het plangebied verwijderd kunnen worden;

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

een ieder kan worden geconfronteerd;

• de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994;

• de onder ‘besluiten’ genoemde wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer

en onderhoud zijn bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
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• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden, welke

positief heeft geadviseerd op de voorgestelde maatregel;

 

Besluit:

1. het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Graaf Florisweg-Korte Waarder door

herinrichting van het kruispunt en door middel van het verwijderen van de borden model B4, B5

en B6 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. het instellen van een parkeerverbodszone de Weijpoort, Graaf Florisweg, Bruggemeestersstraat,

Korte Waarder en Hoge Rijndijk, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom van Nieuwerbrug

aan den Rijn, door middel van het plaatsen van het bord model E1 (zone) uit bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

3. de bestaande parkeerverboden in het her in te richten gebied opheffen door middel van het

verwijderen van de borden E1 in het plangebied Weijpoort, Graaf Florisweg, Bruggemeesterstraat,

Korte Waarder en Hoge , voor zover gelegen binnen de bebouwde kom van Nieuwerbrug aan

den Rijn, uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

 

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. J.G. de Jager mr. C. van der Kamp

 

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum

van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van

Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres

bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw

bezwaar.
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