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VERKEERSBESLUIT NOORDWIJK
–Tijdelijke maatregelen rondweg Bavo

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
Gelet op:
-

de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994
(WVW 1994);
de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer (BABW);
de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:
-

-

-

door de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de westzijde van Noordwijkerhout, de te
verwachten verkeersintensiteit in Noordwijkerhout toeneemt;
het ongewenst is dat bestaande straten in de bebouwde kom van Noordwijkerhout extra worden
belast door verkeer;
ter ontlasting van de straten binnen de bebouwde kom ten noorden van het sportpark Boekhorst
een verbindingsweg wordt aangelegd tussen de Langevelderweg en de Herenweg (verder
aangeduid als Rondweg Bavo);
dat voor de definitieve verkeersmaatregelen op de Rondweg Bavo een apart verkeersbesluit wordt
genomen;
door noodzakelijke aanpassingen aan het sportpark “de Boekhorst” het geplande fietspad langs
de rondweg Bavo later wordt aangelegd (september 2021);
het vanwege de verkeersveiligheid ongewenst is dat langzaam verkeer van de rijbaan van de
Rondweg Bavo gebruik maakt en er daarom tijdelijk, tot de openstelling van het fietspad langs
de rondweg Bavo een verbod voor langzaam verkeer op de rondweg wordt ingesteld;
de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom komen te liggen
en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;
overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van
de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat deze negatief heeft geadviseerd m.b.t. de
voorgestelde verkeersmaatregelen;

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende
BESLUIT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Door het plaatsen van borden conform model C14 RVV190 een tijdelijke geslotenverklaring voor
fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen op de Rondweg Bavo;
Door het plaatsen van borden conform model C16 RVV1990 een tijdelijke geslotenverklaring voor
voetgangers in te stellen op de Rondweg Bavo;
Te bepalen dat de maatregelen van kracht worden zodra het komgrenzenbesluit voor de aanpassing
van de komgrens op de besluit voor de aanpassing van de kom vastgesteld is;
Te bepalen dat de maatregelen van kracht zijn tot 1 september 2021 of zoveel langer of korter als
voor de aanleg van het fietspad noodzakelijk is;
Een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekeningen met nummer
2017 – 059 – B – MB – 01T en 2017 – 059 – B – MB – 03T;
Overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit ter openbare kennisgeving
te brengen door publicatie in de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
namens dezen:
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De teamcoach van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,
I.Leemans
Datum besluit :29 augustus 2019
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG
Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond
van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank
‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
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