
Verkeersbesluit

GEMEENTE EERSEL

Aanbrengen  wegafsluiting  Flinker t  te Vessem .

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 o elstelling:

Uit oogpunt van het verzekeren van de verkeersveiligheid, het beschermen van weggebruikers en

passagiers en het in stand houden van de Flinkert en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

en het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het

gewenst de weg Flinkert ter hoogte van huisnummer 31 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer op

meer dan twee wielen door middel van twee betonblokken.

m otivering :

Hierbij is het volgende overwogen:

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

- dat de Flinkert een openbaar toegankelijke weg is en daarmee valt onder het juridisch wegbeheer

van de gemeente Eersel;

- dat de weg hoofdzakelijk is bedoeld ter ontsluiting van de aanliggende percelen;

- dat de weg geen doorgaand karakter heeft;

- dat er geen bezwaar is dat (brom)fietsen gebruik maken van deze weg;

- dat om het doorgaande autoverkeer te weren op de Flinkert tussen huisnummer 31 en de

aansluiting Braak paal en hekwerken geplaatst worden;

- dat alle percelen bereikbaar blijven voor bestemmend verkeer, met een acceptabele omrijdafstand;

- Dat de hekwerken uit het oogpunt van verkeersveiligheid worden uitgevoerd met retro-reflecterend

materiaal;

- dat aan het begin en eind van het afgesloten weggedeelte van de Flinkert reeds verkeersborden

doodlopende weg geplaatst zijn met uitzondering van (brom)fietser;

- 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. In feite veranderd er ten opzichte van de huidige (tijdelijke) situatie niets.
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