
Verkeersbesluit instellen

voetgangersoversteekplaats over de

Dorpsweg ter hoogte van de Overtoom

te Reeuwijk-Dorp

 

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 Dorpsweg een 30 km/uur weg is die binnen de bebouwde kom van Reeuwijk-Dorp is gelegen;

• in de kern van het dorp een basisschool is gevestigd;

• de belangrijkste loop- en fietsroute naar de school via de Dorpsweg is;

• sinds jaren de kinderen de Dorpsweg oversteken met hulp van verkeersbrigadiers;

• het niet meer lukt om hier voldoende vrijwilligers voor te vinden;

• daardoor de wens is ontstaan om de oversteekvoorziening anders in te richten;

• de school stimuleert dat kinderen te voet en op de fiets via deze oversteek naar school toe gaan;

• in de spits doorgaand verkeer door het dorp rijdt;

• daarmee de verkeersintensiteiten bij het aangaan en uitgaan van de school hoger liggen en ook

het verkeersgedrag van automobilisten meer gericht is op doorstroming;

• er alleen een trottoir langs de weg ligt en daarmee de opstelruimte voor wachtende kinderen

beperkt is;

• het wenselijk is voor de verkeersveiligheid en doorstroming om de kinderen een duidelijke

oversteek te bieden zonder dat daarbij de groep wachtende kinderen teveel toeneemt;

• de school achter de woningen ligt en daarmee vanaf de Dorpsweg niet zichtbaar is;

• het wenselijk is om voor de passerende voertuigen duidelijk te maken dat zij een schoolomgeving

naderen zodat zij in het verkeersgedrag rekening houden met de overstekende kinderen;

• hiervoor samen met de school het plan is ontwikkeld om een schoolzone aan te geven op de weg

gecombineerd met een voetgangersoversteekplaats (VOP);

• de kinderen in de verkeerslessen op school deze oversteek zullen behandelen om te leren hoe zij

veilig over een VOP over moeten steken;

• het niet gebruikelijk is om in een 30 km/uur gebied een VOP aan te leggen;

• hier een uitzondering wordt gemaakt gezien de geclusterde stroom kinderen van en naar school

in combinatie met het doorgaande verkeer dat met name in de spits over de Dorpsweg rijdt;

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

• dat de onder ‘besluit’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente

Bodegraven-Reeuwijk;

• dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden, welke

positief heeft geadviseerd op de voorgestelde maatregel;

 

Nr. 20534

STAATSCOURANT 10 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 20534 10 april 20191



Besluit:

Het instellen van een voetgangersoversteekplaats over de Dorpsweg ter hoogte van de Overtoom door

middel van het aanbrengen van de VOP en het plaatsen van de borden model L2 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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