
Verkeersbesluit opheffen

éénrichtingverkeer gedeelte Middenlaan

te 2e Exloërmond

  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

 

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Gelet op het Mandaatbes luit  Borger-Odoorn  2015 ,  5 e  versie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Wettelijke grondslag:

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is burgemeester en wethouders de

bevoegdheid toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-

Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2015 is gemandateerd aan de Manager

Grondgebiedszaken;

 

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens,

alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Dat uit oogpunt van:

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

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

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

kortom een deel van de belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid van de

Wegenverkeerswet 1994;

 

Het gewenst is om:

de eenrichtingsfunctie van de Middenlaan in 2e Exloërmond tussen Wessel Jan Knotlaan en de Poststraat

op te heffen en aldus de corresponderende verkeerstekens C2 en C3 te verwijderen;
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Motivering:

Aanwonenden hebben verzocht het éénrichtingsverkeer op te heffen. Het éénrichtingsverkeer ter plekke

heeft ooit een functie gehad. In de praktijk wordt de weg echter in 2 richtingen bereden, ondanks de

aanwezigheid van deze borden. Het verzoek beoordelend en kijkend naar het profiel van de weg (de

wegbreedte) is deze weg prima geschikt als 2 richtingsweg en is er geen enkel argument het

éénrichtingsverkeer nog langer in stand te laten;

 

Overleg politie:

In overeenstemming met artikel 24 BABW is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef

van de nationale politie regio Noord-Nederland. De politie kon instemmen met het ontwerp-

verkeersbesluit (mail dd.17 januari 2019);

 

BESLUIT:

1. voor de Middenlaan in 2
e
 Exloërmond tussen Wessel Jan Knotlaan en de Poststraat het geldende

éénrichtingsverkeer op te heffen door verwijdering van de borden C2 en C3 uit bijlage 1 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. het gestelde onder 1. uit te voeren conform de bij dit besluit behorende en gevoegde

verkeersbordenkaart.

 

Exloo,  22 januari 2019.

Namens burgemeester en wethouders,

J.Gorseling,

Manager Grondgebiedszaken.

 

MEDEDELINGEN

 

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes

weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht

worden aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG

Exloo.

Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener(s);

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit opheffen

1-richtingverkeer Middenlaan 2e Exloërmond”);

d. de gronden van het bezwaar.
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Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus

150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden

ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde

spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
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