
Verkeersbesluit, Instellen 30 km zone op

de Middelweg Oost, Wijk bij Duurstede

Middelweg Oost

Te Wijk bij Duurstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

 

Gelet op:

- artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van

de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door

burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer

zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

- de ‘Mandaatregeling Wijk bij Duurstede 2019’, waarbij het nemen van verkeersbesluiten is

gemandateerd aan de teamleider van team Dienstverlening of team Leefomgeving;

- artikel 2 van de WVW 1994;

 

Overwegende:

- Dat de Middelweg Oost tijdens de bouw van het Hof van Wijk ten behoeve van het bouwverkeer

is aangewezen tot een 30 km straat;

- Dat daarvoor de 3 aanwezige chicanes zijn verwijderd;

- Dat er 6 nieuwe chicanes zijn aangelegd na de realisatie van Hof van Wijk;

- Dat naar verwachting over 3 tot 5 jaar ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden op de

gemeentewerf;

- Dat ook dan de Middelweg Oost als route voor het bouwverkeer zal gaan fungeren;

- Dat het onwenselijk is om de geldende snelheidslimiet in een relatief korte termijn meermaals te

veranderen;

- Dat op grond van art 2 van de wegenverkeerswet hiermee de veiligheid op de weg is gediend;

- dat op 26 november 2019 overeenkomstig artikel 24a van het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator van het

politiekorps Midden Nederland, District Oost;

- dat deze verkeerscoördinator namens de korpschef positief heeft geadviseerd op onderstaande

verkeersmaatregel;

- dat de Middelweg Oost in beheer en onderhoud is van de gemeente Wijk bij Duurstede

  

Besluiten: 

I. door het plaatsen van borden A1 30 (zone) en A2 30 (einde zone), volgens bijlage 1 van het RVV

1990 Op de Middelweg Oost nabij de aansluiting met de Amstel, alsmede op de Middelweg Oost

nabij de aansluiting met de Hordenweg een 30 km regime in te stellen op de Middelweg Oost;

II. de borden A2 30 (einde zone) de aansluiting van Zuidwijk met de Middelweg Oost te verwijderen;

III. Deze maatregel te handhaven tot na realisatie van de ontwikkeling op de gemeentewerf;

IV. overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit ter openbare kennisgeving te

brengen door publicatie in de Staatscourant.
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Wijk bij Duurstede, 4 december 2019

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

    

Pieter Zwaan

Teamleider Leefomgeving

Bezwaar- of beroepsclausule
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd
bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,

ter attentie van team Mens & Middelen, cluster Juridische Zaken, Postbus 83,

3960 BB, Wijk bij Duurstede. Het verkeersbesluit treedt in werking na bekendmaking. Het maken van
bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met
het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de
Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u
bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl

raadplegen, waar onder de kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en beroep
tegen een beslissing van de overheid’ te vinden is.

 

Meer informatie 

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en Wijkse Courant. Het
verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis.

 

Bijlage 1
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