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Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Gelet op artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) is het college

van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente

Goeree-Overflakkee.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor

de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of

verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor

maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of

verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een

beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte

gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 Besluit Administratieve

Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te

worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

De genoemde wegen zijn eigendom van en in beheer en onderhoud bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Algemene wet bestuursrecht;

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• het bordenboek (VNVF);

• Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het mandaatbesluit van de gemeente Goeree-Overflakkee;

zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.
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- dat het Weespad in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Goeree-Overflakkee;

- dat het Weespad binnen de bebouwde kom is gelegen waar een maximum snelheid van 30km/h

geldt;

- dat het Weespad in 2017 opnieuw is bestraat;

- dat het met regelmaat voorkomt dat vrachtwagens met een lengte van meer dan 10 meter door

het Weespad rijden;

- dat deze vrachtwagens geen bestemming hebben op het Weespad, maar op industrieterrein

Dorpsweg moeten zijn;

- dat deze vrachtwagens zorgen voor overlast en schades aan voertuigen en panden op het Weespad,

Beneden Molendijk en Molendijk;

- dat het om schade aan voertuigen en panden te voorkomen, het noodzakelijk is om een

geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen en samenstellingen van voertuigen die langer

zijn dan 10 meter;

- de geslotenverklaring in te laten gaan direct na de parkeerplaats van plaatselijke supermarkt

gevestigd aan het Weespad;

- hierdoor de bevoorrading van de supermarkt niet in het geding komt;

- dat hulpdiensten ontheffing hebben voor de gelsotenverklaring;

- de ophaaldienst van het afval wel gebruik kan en mag maken van het Weespad omdat de

voertuigen korter dan 10 meter zijn;

- om vrachtverkeer al op de Langeweg, nabij de Fittersweg, een vooraankondiging te geven van

de geslotenverklaring;

- het vrachtverkeer al in een vroeg stadium de keuze heeft om via de gewenste wegen hun weg te

vervolgen;

- hierdoor het vrachtverkeer geen overlast veroorzaakt in de kern en zijn/haar weg vervolgt over

de Fittersweg, Oudedijk en Spuidijk naar bedrijventerrein Dorpsweg;

- dat, ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inpzake het wegverkeer overleg

is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van het regionale politiekorps.

- dat, ingevolge artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer het

verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het verkeersbesluit is terug te vinden op

https://officielebekendmakingen.nl

 

B E S L U I T E N :

1. het instellen van een geslotenverklaring voor lange voertuigen van langer dan 10 meter op het

Weespad te Ooltgensplaat door het plaatsen van verkeersborden C17-10 conform bijlage I van

het RVV 1990;

2. de verkeersmaatregelen tevens integraal vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening met

het onderwerp: verkeersbesluit geslotenverklaring voor lange voertuigen Weespad te Ooltgensplaat

Datum 08-04-2019.

Aldus besloten op 19 april 2019 te Middelharnis.

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

namens dezen,

teamleider Omgeving,

H.(Heinrich) van Doorn

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen

bij ons college. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een

omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld

worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat,

zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt

u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het

adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal

indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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