
Verkeersbesluit

GEMEENTE EERSEL

Vaststellen voetgangersoversteekplaats  Willibrordusstraat  te  Wintelre .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel;

gelet  op:

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

(RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene

wet Bestuursrecht (Awb),

• de Mandaatregeling gemeente Eersel 2010, waarin aan het hoofd van de afdeling Ontwikkeling

mandaat is verstrekt om namens hen verkeersbesluiten te nemen.

Doelstelling en motivering ;

d oelstelling:

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg is het gewenst op het kruispunt

Willibrordusstraat/ Pastoor van der Heijdenstraat te Wintelre één voetgangersoversteekplaats op de

Willibrordusstraat aan te leggen

m otivering :

Hierbij is het volgende overwogen:

- Dat de weg is gelegen binnen de bebouwde kom van Wintelre;

- dat de Willibrordusstraat een openbare toegankelijke weg is en daarmee valt onder het juridisch

wegbeheer van de gemeente Eersel;

- dat de maximumsnelheid op de Willibrordusstraat 30 km/uur bedraagt;

- dat aan de Willibrordusstraat 36a een COOP-supermarkt is gevestigd;

- dat bezoekers van de COOP-supermarkt de Willibrordusstraat moeten oversteken;

- dat ter hoogte van de beoogde voetgangersoversteekplaats een kruispuntplateau is gelegen

waardoor het verkeer op het kruispunt afgeremd wordt;

- dat voetgangers door het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats een veilige

oversteekvoorziening wordt geboden;

- dat door de aanleg van een voetgangersoversteekplaats de oversteekbewegingen geconcentreerd

worden op één plek, wat de verkeersveiligheid ten goede komt;

- dat een ontwerp van de voetgangersoversteek is opgesteld, waarop de maatregel staat aangegeven

en dat dit ontwerp deel uitmaakt van dit besluit;

- Dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de te treffen

genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke

verkeerssituatie zal ontstaan.
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