
Verkeersbesluit

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. StormRun 2019 in Deest

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

• artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW),

• artikel 15 van de WVW 1994,

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),

• het feit dat het evenement in Deest wordt gehouden en de betreffende wegen in eigendom, beheer

en onderhoud zijn bij de gemeente Druten;

 

 

Overwegende dat:

• op zondag 27 oktober 2019 de StormRun in Deest plaatsvindt;

• dit evenement jaarlijks plaatsvindt in het laatste weekend van oktober;

• bij geen wijzigingen, dit verkeersbesluit voor latere edities ook geldig is;

• de organisatie in handen is van Stichting SurvivalRun Deest;

• het parcours over gedeeltelijk over de Waalbandijk loopt;

• voor de veiligheid van de deelnemers de Waalbandijk voor al het verkeer afgesloten wordt tussen

Van Gelderstraat en Grotestraat;

• de afsluiting van wegen ondersteund wordt met dranghekken;

• de deelnemers binnen de bebouwde kom van Deest over het trottoir lopen en hier dus geen extra

maatregelen noodzakelijk zijn;

• daar waar deelnemers moeten oversteken, verkeersregelaars het verkeer regelen;

• voor de Kweldam en Paulusstraat éénrichtingsverkeer wordt ingesteld, waarbij de rijrichting Kerkdam

richting Grotestraat is;

• hulpvoertuigen ten alle tijden doorgang hebben;

• er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn;

• de doelstellingen van dit verkeersbesluit is het verbeteren van de bruikbaarheid van de weg, en het

vergroten van de verkeersveiligheid. Op basis van art. 2, lid 1 van de WVW liggen de belangen van

vrijheid van het verkeer, de bruikbaarheid van deze wegen en een veilige inrichting van de weg ten

grondslag aan het verkeersbesluit. Deze belangen zijn in de voorgaande overwegingen tegen elkaar

afgewogen.

• de organisatie een bebordingsplan (zie bijlage) heeft ingediend van de te nemen verkeersmaatregelen

zoals, afsluiting van wegen en het instellen van éénrichtingsverkeer;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten

 

I. De op de bijlage 1 aangegeven afsluitingen en het instellen van het éénrichtingsverkeer door het

plaatsen van RVV-borden C01, C02 en C03.

II. Het verkeersbesluit ook voor latere edities te laten gelden, mits er geen wijzigingen optreden.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Druten,

 

Jan Rouw

Beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

 

Datum: 23 oktober 2019

 

Bijlage: overzichtstekening verkeersmaatregelen

 

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum gedurende 6 weken ter inzage.
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Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de

bezwaarschriftbijsluiter.

 

Staatscourant 2019 nr. 58033 23 oktober 20192


