
Verkeersbesluit gemeente Westland

Naaldwijk Wollegras instellen

éénrichtingsverkeer. Doc. Nr. 18-0001596

Onderwerp: Verkeersbesluit voor het instellen van een verplichte rijrichting en een aangewezen "Kiss

& Ride zone" op het parkeerterrein aan de Wollegras te Naaldwijk.

Burgemeester en wethouders van Westland,

Overweg ende :

- dat de Joanneschool te Naaldwijk gaat uitbreiden;

- dat vanwege gebiedsontwikkelingen in o.a. de nieuwbouwijken Woerdblok en Dijckerwaal er

meer leerlingen naar deze school komen;

-dat door de uitbreiding er een toename van verkeersbewegingen voor de school en op de

Opstalweg wordt verwacht;

-dat op het parkeerterrein voor de school steeds meer lang geparkeerd wordt door werknemers

van het tegenoverliggende tuinbouwbedrijf;

-dat de directie van de school hun zorg heeft geuit over het haal-en breng gedrag en de

toenemende parkeerdruk in de Wollegras;

-dat om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid rond de Joannesschool te Naaldwijk zoveel

mogelijk te waarborgen het plan is opgenomen om voor de school een Kiss&Ride zone aan te

leggen;

- dat er éénrichtingverkeer wordt ingesteld om het verkeer beter en veiliger af te wikkelen;

- dat het hierdoor noodzakelijk is om een extra uitweg te realiseren op de Opstalweg;

- 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.

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

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1.door het plaatsen van verkeersborden conform model C2/C3 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als éénrichtingsweg (uitgezonderd fiets-

bromfietsers), in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of
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a. Wollegras, zoals aangegeven in de bijlage.

door het plaatsen van verkeersborden conform model L52 van Bijlage I van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te wijzen als Kiss & Ride strook met tijdsvenster:
2.

a. Wollegras, zoals aangegeven in de bijlage.

b. plaatsing van een onderbord, ma. di, do, vr. 08:00–09:00h, 14:00–16:00h, wo 12:00 –

13:00h.

Publicatie in de Staatscourant:  15-04- 2018

Westland, 15 april2018

burgemeester en wethouders van Westland,

namens hen,

teammanager Ruimte,

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:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de argumenten voor het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener;

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

het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling

in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere

bestuursleden noodzakelijk).

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.

Bijlage:
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