
Gemeente Leiden, verkeersbesluit

Energiepark; instellen fietspad

 

Situatietekening: 1975924

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop

gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is

ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

• het Energiepark ligt tussen de Langegracht en de Maresingel, direct ten westen van de

energiecentrale;

• één van de ambities van het Energiepark is om de doorgaande route voor fietsers, vanaf Warmond

en Oegstgeest, via de overkluizing over de Willem de Zwijgerlaan en de Driemanschapskade, tot

in de binnenstad door te trekken;

• het park in 2016 grotendeels zijn definitieve inrichting heeft gekregen, inclusief aanleg van een

pad van noord naar zuid, dat loopt van de Langegracht de Maresingel;

• enkel nog de dam opengesteld dient te worden, hetgeen voor het najaar gepland staat;

• het reeds aangelegde pad vervolgens verbonden wordt aan de Maresingel;

• de Maresingel bij de recente herinrichting reeds tot een 30-zone is omgevormd, en de eerste

meters van de aansluiting richting Energiepark al zijn aangelegd;

• in het verkeersbesluit horend bij de herinrichting van de Maresingel reeds vastgelegd is waar het

nieuwe fietspad aan de noordzijde start;

• het pad aangewezen zal worden als fietspad voor fietsverkeer in beide richtingen;

• er over alle paden door het park uiteraard ook gelopen kan en mag worden, ook langs het fietspad

(informeel aangeduid door een strook donkerder asfalt), wat overigens niet met aanvullende

borden zal worden aangegeven;

• het nieuwe fietspad aan de zuidkant eindigt op de Langegracht, terwijl de fietsroute doorloopt tot

de Volmolengracht;

• om de verbinding veiliger te maken, het noordelijk fietspad aan de Langegracht, tussen Energiepark

en Volmolengracht wordt verbreed om fietsers in beide richtingen veilig te kunnen faciliteren;

• het Energiepark inclusief de fietsroute van 07u tot 23u open is en in de overige uren met hekken

afgesloten wordt, hetgeen met borden zal worden aangegeven

• er tot slot cameratoezicht zal zijn, hetgeen met borden zal worden aangegeven;

  

  

  

• deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

• overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief

advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

• de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;
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nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 

1. een fietspad in te stellen in het Energiepark, tussen de Maresingel en de Langegracht, door het

plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990, in combinatie met onderborden

model OB505;

2. de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de

bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening.

 

Leiden, 14 juni 2019

 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

 

 

L. Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

 

 

Bezwarenprocedure

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 21 juni 2019 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een

papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 21 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019 ter inzage in

het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie

in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan

via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van

‘bezwaar verkeersbesluit – Energiepark; instellen fietspad’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH

Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.
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