
Verkeersbesluit Instellen Erven –

Merellaan 21 t/m 491 te Capelle aan den

IJssel

Het college van burgemeester en wethouders;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

burgemeester en wethouders bevoegd verkeersbesluiten te nemen voor wegen in beheer van de

gemeente Capelle aan den IJssel. Bij collegebesluit d.d. 11 oktober 2011, is deze bevoegdheid

gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, en onder gemandateerd aan het

Unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen

voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers

en passagiers is het gewenst om de hofjes gelegen aan de Merellaan huisnrs. 21-83a, 85- 155, 157-227,

229-299, 301-371, 354-362, 364-386, 388-398, 373-443a en 445-491 vast te stellen als erf.

Motivering

Overwegende dat:

• De gemeente de weginrichting zoveel mogelijk wil afstemmen op het gebruik van de weg en de

wegcategorisering;

• De gemeente de bewoners voorafgaand aan het voornemen per brief heeft geïnformeerd;

• De hofjes aan de Merellaan gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg en onderdeel uitmaken van

een groter verblijfsgebied;

• Soortgelijke hofjes gelegen aan de Merelhoven al als erf zijn gecategoriseerd;

• Er veel overlast wordt ervaren door het parkeren van auto’s buiten de daarvoor bestemde

voorzieningen;

• Binnen verblijfsgebieden de verkeersfunctie ondergeschikt is en wonen en verblijven centraal

staat;

• Dat op de Merellaan in de huidige situatie een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt;

• Dat diverse bewoners verzocht hebben tot het instellen van een erf in de Merellaan met huisnrs.

21-83a, 85- 155, 157-227, 229-299, 301-371, 354-362, 364-386, 388-398, 373-443a en 445-491;

• op grond van de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (BABW) geen hoogteverschil aanwezig mag zijn in het dwarsprofiel van een weg

binnen een erf, en dat de parkeerplaatsen moeten worden aangeduid of aangegeven met een P-

tegel of een P-bord;

• Dat de huidige weginrichting van de Merellaan voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften uit het

BABW;

• Dat binnen een erf een maximale snelheid van 15 km/uur geldt;

• Dat voetgangers binnen erf de weg over de volle breedte mogen gebruiken;

• Dat hierdoor de verblijfsfunctie van het woongebied nog meer benadrukt wordt.
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Onderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de verkeersadviseur van Politie Eenheid Rotterdam,

district Oost. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer.

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

1. Door het plaatsen van verkeersborden G5 en G6 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990, de Merellaan (huisnummers 21 t/m 443a) te Capelle aan den IJssel vast

te stellen als erf en bij het verlaten van het erf het plaatsen van A01-30zb;

2. Door het plaatsen van P-tegels in de daarvoor bestemde parkeervakken;

3. Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op bijgevoegde

bebordingstekening;

4. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de districtschef van Politie Eenheid Rotterdam, district

Oost.

Capelle aan den IJssel, 1 juli 2019

namens het college van burgemeester en wethouders,

namens het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling,

het unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling,

K. Pon

Bezwaarclausule
Dit verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 1 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis
van Capelle aan den IJssel. Tegen het verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na
de datum van publicatie schriftelijk bezwaar instellen bij het college van burgemeester en wethouders
van gemeente Capelle aan den IJssel Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

• Naam en adres van de indiener;

• De dagtekening;

• Vermelding van het verkeersbesluit waartegen bezwaar wordt ingediend;

• De gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor
het verzoek wordt griffierecht geheven.
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Figuur 1: aanbrengen bebording Merellaan 21-83a (oneven nummers)

Figuur 2: aanbrengen bebording Merellaan 85-155 (oneven nummers)
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Figuur 3: aanbrengen bebording Merellaan 157-227 (oneven nummers)

Figuur 4: aanbrengen bebording Merellaan 229-299 (oneven nummers)
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Figuur 5: aanbrengen bebording Merellaan 301-371 (oneven nummers)

Figuur 6: aanbrengen bebording Merellaan 354-398 (even nummers)
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Figuur 7: aanbrengen bebording Merellaan 373-443a (oneven nummers)

Figuur 8: aanbrengen bebording Merellaan 445-491 (oneven nummers)
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