
Gemeente Oegstgeest - Verkeersbesluit

opheffen breedtebeperking van 2,2

meter op Kwaaklaan tussen Laan van

Oud Poelgeest en Boerhaavelaan en het instellen van

breedtebeperking 2,2 meter en eenrichtingsverkeer op de

Poelgeesterweg naar kasteel Oud-Poelgeest

 

KWAAKLAAN EN TOEGANGSWEG (POELGEESTERWEG) NAAR KASTEEL OUD-POELGEEST

 

 

Nummer besluit : 2019-03

Decos : Z-19-121103

Datum besluit : 08-04-2019

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

 

Gelet op:

- de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de van Wegenverkeerswet 1994

(Wvw 1994);

- de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Oegstgeest waarin de bevoegdheid tot

het nemen van dit verkeersbesluit is gemandateerd aan de teammanager Ruimte.

 

Overwegende dat:

- Landgoed Kasteel Oud-Poelgeest een omgevingsvergunning voor de aanleg van een inrit heeft van

Boerhaavelaan naar de Kwaaklaan;

- deze nieuwe inrit naar de Kwaaklaan ter ontsluiting is van Landgoed Kasteel Oud-Poelgeest;

- het opheffen van de breedtebeperking op de Kwaaklaan wenselijk is zodat leveranciers het vrachtverkeer

kunnen afwikkelen via de Boerhaavelaan en de Kwaaklaan richting Laan van Oud Poelgeest;

- nu de breedtebeperking van 2,2 meter voor de gehele Kwaaklaan van toepassing is;

- het wegdeel van de Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest en Boerhaavelaan voldoende

draagkracht heeft;
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- de breedtebeperking van toepassing blijft voor de Kwaaklaan vanaf de Boerhaavelaan tot aan de

Haarlemmertrekvaart;

- deze breedtebeperking op de Kwaaklaan, vanaf de Boerhaavelaan tot aan de Haarlemmertrekvaart,

wenselijk is in verband met de draagkracht van de weg ter voorkoming van schade aan de weg, zowel

aan de rijbaan als de berm;

- op de oprijlaan, Poelgeesterweg, een breedtebeperking en eenrichtingverkeer wordt ingesteld omdat

tweerichtingsverkeer op deze locatie slecht mogelijk is in verband met de beperkte rijbaanbreedte;

- de rijrichting van het eenrichtingsverkeer is ingesteld vanaf de Poelgeesterweg naar het kasteel Oud-

Poelgeest met uitzondering voor (brom)fietsers;

- Het instellen van eenrichtingsverkeer geen nadelige effecten op de verkeerscirculatie heeft, het verkeer

kan weg rijden via de Boerhaavelaan en Kwaaklaan;

- deze breedtebeperking op de oprijlaan (Poelgeesterweg) wenselijk is in verband met de draagkracht

van de weg ter voorkoming van schade aan de weg, zowel aan de rijbaan als de berm;

- de verkeersituatie op het kruispunt Poelgeesterweg – Laan van Oud Poelgeest word verbeterd doordat

er geen verkeer meer via de Poelgeesterweg het landgoed uitrijdt;

 

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag – 08-04-2019 akkoord

 

 

BESLUITEN:

- de breedtebeperking van 2,2 meter op de Kwaaklaan tussen Laan van Oud Poelgeest en inrit

Boerhaavelaan op te heffen door het verwijderen van de borden C18 (2,2m) bij kruispunt Laan van Oud

Poelgeest en ter hoogte van Kwaaklaan 5 en door het plaatsen van het bord C18 (2,2m) op de Kwaaklaan

ter hoogte van de nieuwe uitrit Boerhaavelaan;

- een breedtebeperking van 2,2 meter op de oprijlaan (Poelgeesterweg) in te stellen door middel van

het plaatsen van het borden C18 (2,2 m) op Poelgeesterweg tussen Poelgeesterweg en Boerhaavelaan;

- éénrichtingsverkeer in te stellen op de Poelgeesterweg tussen kruispunt Poelgeesterweg en

Boerhaavelaan in één richting (in de rijrichting naar Kasteel Oud-Poelgeest) door middel van het plaatsen

van het bord C02 met het onderbord OB54 ter hoogte van de Boerhaavelaan en C03 met het onderbord

OB54 ter hoogte van het kruispunt met Poelgeesterweg zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Bijlage: tekening  A-1165 d.d. 20-03-2019 maakt onderdeel uit van dit besluit.

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

namens deze,

 

S.M. van Eijk

teammanager Ruimte
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Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf 17-04-2019 gedurende

zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te

Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht

(Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest

Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
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