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Definitief verkeersbesluit Proef
eenrichtingverkeer Dreef

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit
verkeersbesluit te nemen.
[INT19-4359]
Overwegingen ten aanzien van het besluit
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 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een
gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen
of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een
beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte
gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel
15,
Motivering
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers
en passagiers, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade
en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van
de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om op de Dreef tussen de Pastoor Sprengerstraat
en de Van Veenweg eenrichting in te stellen inclusief aan beide zijden fietsstroken. Vanaf de Van
Veenweg zal er dan een inrijdverbod gelden. Daarbij wordt de aansluiting van de Dreef op de Van
Veenweg voor de duur van deze proef versmald.
Met het bovenstaande wordt beoogd dat er minder doorgaande verkeer is alsmede ten tijde van het
in- en uitgaan van de basisschool de verkeersdrukte wordt beperkt en verkeersveiligheid wordt verhoogd.

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het
openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg
gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.
De politie adviseert positiefop het besluit.
Belangenafweging (Awb-procedure)
Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen, hierop zijntweezienswijzen ingediend. Naar aanleiding
van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit opgenomen in het
definitieve besluit: Het onderbord met de “uitgezonderd (brom)fietsers” wordt aangepast naar
“uitgezonderd Fietsers”. De reden hiervoor is dat bromfietsers al enige jaren geen gebruik meer mogen
maken van het fietspad en de rijweg voor het overige verkeer eenrichting bereden is.
Daarnaast worden omwonende in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de evaluatie. Op basis
van de evaluatie wordt in december een nieuwe procedure gestart teneinde een besluit te kunnen
nemen.
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Besluit
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om op de Dreef als
proef eenrichtingverkeer in te stellen samen met de aanleg van fietsstroken aan beide zijden tussen de
Pastoor Sprengerstraat en de Van Veen weg.
In november 2019 worden de maatregel geëvalueerd om vast te stellen of deze voldoet. Op basis
daarvan wordt bepaald of de maatregel wordt doorgezet al dan niet met de nodige aanpassingen of
dat de maatregel weer wordt ingetrokken.
In december wordt een nieuwe procedure gestart teneinde een besluit te kunnen nemen op basis van
de evaluatie.
Een afvaardiging van de omwonende wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de evaluatie
in november.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:
Bijlage 1, hoofdstuk II Geslotenverklaringen
Bordnummer Omschrijving
C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C3 Eenrichtingsweg.

OB52 Onderbord, fietsers zijn uitgezonderd van de maatregel.

MEDEDELINGEN
Beroep
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt
alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe
redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met
één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan
binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar,
sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.
In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:
• Uw naam en adres
• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)
• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft
Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.
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U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de
precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke
procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.
Voorlopige Voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening
bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan
de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend
door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op
uw bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift
heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de
Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus
251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook
griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
Heerhugowaard, datum 26 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
namens hen,
F.J. Wildenbur
Verkeerskundige
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