
Onverplicht fietspad Warandelaan

VERKEERSBESLUIT

(JW 27-02-2020)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

gelet op:

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

• het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten

is overgedragen aan burgemeester en wethouders.

Overwegende dat:

• de Warandelaan is gelegen binnen de bebouwde kom van Oosterhout;

• de Warandelaan een erftoegangsweg is met een bijbehorende maximaal toegestane snelheid

van 30 km/uur;

• sportvelden gelegen zijn aan de Warandelaan;

• een aanzielijk deel van de gebruikers van de sportvelden de fiets als vervoersmiddel gebruikt;

• signalen zijn ontvangen waaruit blijkt dat een deel van het fietsverkeer de Warandelaan als

subjectief verkeersonveilig ervaart en een separate voorziening wenst;

• het inrichten van het bestaande voetpad als onverplicht fietspad dubbelgebruik mogelijk maakt;

• de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten en gebieden;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand

besluit;

• genoemde weg in beheer is bij de gemeente Oosterhout.

besluiten tot het:

1. instellen van een onverplicht fietspad aan beide zijden van de Warandelaan tussen de straten

Buurstede en Wilhelminakanaal Zuid.

door:

• het aanbrengen van de borden G13 (onverplicht fietspad), G14 (einde onverplicht fietspad) conform

bijlage I van het RVV 1990. Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage.

Oosterhout, 27-02-2020

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,

drs. M. Rook

unitleider Beleid en Strategie van de afdeling Stadsontwikkeling

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van
dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, uw naam en
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adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten slotte is het belangrijk
dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal Loket op
www.oosterhout.nl.

Staatscourant 2020 nr. 13960 11 maart 20202


