
Verkeersbesluit gemeente Westland

Naaldwijk Geestweg – Opstalweg

aanpassingen Kruispunt. Doc. Nr.

17-0344277

Onderwerp: Aanpassingen Kruispunt Geestweg – Opstalweg

Burgemeester en wethouders van Westland;

overwegende:

- dat de Geestweg een druk bereden route is voor fietsers, met name scholieren;

- dat gebiedsontwikkeling in de nabije omgeving een aanzuigende werking heeft op de

Opstalweg/Geestweg;

- dat uit verkeersmetingen blijkt dat er te hard wordt gereden;

- dat er recent nog een ongeval met dodelijke afloop heeft plaatsgevonden;

- dat het nodig is om maatregelen te nemen op dit weggedeelte om de verkeersveiligheid te

verhogen;

-dat deze maatregelen o.a. zullen bestaan uit het uitbreiden van de schoolzone, het instellen van

een 30km zone, het aanleggen van een verplicht fietspad, het aanleggen van een

voetgangersoversteekplaats, het aanbrengen van een kruispuntplateau en het wijzigen van de

voorrang;

-dat met onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994,

wordt beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

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

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

overleg is gepleegd met de Nationale Politie, regio Den Haag.

Wetgeving:

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

besluiten:

1- door het plaatsen van verkeersborden conform model A130zb van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in te stellen een maximumsnelheid van 30 km per uur in een

zone:

a- het deel van de Geestweg en de Opstalweg zoals aangegeven in bijgevoegde bijlage.

2- door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als verplicht fietspad:

a- het deel van de Geestweg en de Opstalweg zoals aangegeven in bijgevoegde bijlage.

3- tot het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

a. De Geestweg (ter hoogte van nr. 90) voor de kruising met de Opstalweg, zoals aangegeven in

bijgevoegde bijlage.  
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M. Blokland

 

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het

College van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift

hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift

moet in ieder geval bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening;

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

4. de argumenten voor het bezwaar;

5. de handtekening van de indiener;

6. indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van

het bezwaarschrift door  

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw

telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de

Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302,

2500 EH Den Haag, telefoon 088-36 120 26. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel

eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

 

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te

dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden

van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website

www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook

telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.
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