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Aanbrengen van een doorgetrokken streep op de Drachtsterweg ter plaatse van de invoegstrook vanuit

Zuiderburen richting stad.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet.

Overwegende,

- dat de Drachtsterweg onderdeel is van de hoofdwegenstructuur van de stad Leeuwarden en

daarmee een belangrijke invalsweg is;

- dat de Drachtsterweg een weg is met 2 x 2 rijstroken;

- dat op de Drachtsterweg een invoeger vanuit de wijk Zuiderburen op de rijstroken richting stad

is aangesloten;

- dat de locatie waar deze invoeger op de Drachtsterweg is aangesloten binnen de bebouwde kom

ligt, en dat hier een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt;

- dat het op de Drachtsterweg, met name tijdens de spitsperioden, druk kan zijn;

- dat invoegen een belastende rijtaak is;

- dat de ruimte die wordt gelaten om in te voegen ook worden gebruikt door verkeer dat van de

linker naar de rechter rijstrook wil, om vast voorgesorteerd te zijn als men het aquaduct uit rijdt;

- dat er derhalve sprake is van turbulentie ter hoogte van de invoeger en dat er daarom gerede

kans is op flankongevallen;

- dat het voor de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming van belang is dat het van rijstrook

wisselen naar rechts ter hoogte van de invoeger voorkomen wordt;

- dat door het aanbrengen van een doorgetrokken streep de verkeersveiligheid ter plaatse van de

invoeger verbeterd omdat er geen bewegingen meer plaatsvinden tussen de linkerrijstrook en

de rechterrijstrook. Hierdoor ontstaat er een grotere ruimte tussen de voertuigen op rechterrijstrook

waardoor het invoegen wordt vergemakkelijkt. Minder turbulentie ter plaatse van de invoegstrook

heeft tevens een gunstig effect op de doorstroming;

- dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige

belanghebbenden zijn meegenomen;

- dat deze aanpassing van verkeersmaatregelen tevens in het algemeen belang wenselijk c.q.

noodzakelijk kan worden geacht en de doorstroming en verkeersveiligheid dient;

- dat deze maatregel wordt genomen om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, het

beschermen van weggebruikers en passagiers, tot het instandhouden van de weg en waarborgen

van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

alsook het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

(Artikelen 2.1. A, B, C, D en 2.2 A van wegenverkeerswet 1994);

- dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van

en/of in beheer zijn bij de Gemeente Leeuwarden;

- dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie negatief adviseerde;

- dat de politie bij brief van 15 januari 2019 aangeeft dat zij, uitgezonderd excessen, niet handhaven

op de toegestane snelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom op dit deel van de

Drachtsterweg te Leeuwarden.
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middels het aanbrengen van een doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 lid b van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de Drachtsterweg aan de linker zijde van de asmarkering

van de rijbaan voor het stad in gaande verkeer ter hoogte van de invoeger vanuit Zuiderburen, het

verkeer te verbieden om van de linker naar de rechter rijstrook te wisselen.

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

L.Kappert,

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting.

U kunt bezwaar instellen tegen dit besluit op de wijze en binnen de voorschriften, zoals op de bijsluiter

is aangegeven.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, vanaf de dag na

die waarop dit besluit is gepubliceerd, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden

ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam, adres en ondertekening;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden (motivering) van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze

voorwaarden op de genoemde site.

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om

een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. U kunt ook

digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

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

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