
Verkeersbesluit verwijderen

verkeersborden Slotlaan te Nederhorst

den Berg

Medewerker Fysiek Domein, team Beleid & Ontwikkeling,

daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders,

o v e r w e g e n d e,

- dat in het kader van het onderhoud aan de verkeersborden de bestaande verkeersborden in

Nederhorst den Berg opnieuw zijn beoordeeld;

- dat het gedeelte van de Slotlaan vanaf de Overmeerseweg tot aan de het onverharde pad De Kaai

wordt gebruikt door voetgangers en fietsers;

- dat in verband met de bereikbaarheid van de woningen Slotlaan 20-21-22 dit gedeelte van de

Slotlaan ook wordt gebruikt door motorvoertuigen;

- dat dit gedeelte gesloten is voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (bord

C1) inclusief onderbord “bestemmingsverkeer Slotlaan 20-22 en fietsers uitgezonderd”;

- dat deze geslotenverklaring moeilijk te handhaven is;

- dat de noodzaak van deze geslotenverklaring niet aanwezig is;

- dat de verkeerintensiteit op het betreffende weggedeelte laag is;

- dat een bord “Doodlopende weg” inclusief onderbord “uitgezonderd fietsers” voldoende is en

dat voor de plaatsing van deze borden geen verkeersbesluit nodig is;

- dat de politie om advies is gevraagd over dit verkeersbesluit en hierover een positief advies heeft

afgegeven;

- dat de Slotlaan te Nederhorst den Berg geheel in beheer is bij de gemeente Wijdemeren;

b e s l u i t:

I. tot het verwijderen van het bord C1 inclusief onderbord “bestemmingsverkeer Slotlaan 20-22 en

fietsers uitgezonderd” van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) op

de hoek van de Overmeerseweg en de Slotlaan te Nederhorst den Berg;

II. hiervan mededeling te doen in de plaatselijke pers;

III. het verkeersbesluit te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl.

Het verkeersbesluit is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en in de wet gebaseerde nadere

regelgeving zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Ingevolge artikel 15, WVW, geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden, krachtens een verkeersbesluit.

Ingevolge artikel 12 sub a (BABW) is er een verkeersbesluit nodig voor het opheffen van een

geslotenverklaring middels de verwijdering van het bord C1 van het RVV 1990.

Ingevolge artikel 18, eerste lid, sub d., WVW, worden verkeersbesluiten voor wegen die niet in beheer

zijn bij het rijk, een provincie of een waterschap, genomen door burgemeester en wethouders.

Ingevolge artikel 24, BABW, worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de chef van het

betrokken politiekorps.
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Tegen dit besluit staat conform artikel 20 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 7:1, lid 1 juncto artikel

6:4, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht gedurende zes weken na bekendmaking, voor

belanghebbenden de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en

wethouders van Wijdemeren.
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