
Gemeente Midden-Delfland -

Verkeersbesluit –Fiets/bromfietspad -

Zeeltbrug, 2636 BP Den Hoorn

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland:

 

• De burgemeester en wethouders van Midden-Delfland mogen dit verkeersbesluit nemen. Dit staat

in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, eerste lid, onderdeel d.

• Het afdelingshoofd Openbare Werken, tegenwoordig directeur afdeling Beheer Openbare Ruimte,

mag in naam van de burgemeester en wethouders van Midden-Delfland verkeersbesluiten nemen.

Dit staat in het Mandaatstatuut Midden-Delfland 2015.

• Het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens kan voor de weggebruiker verstrekkende gevolgen

hebben. Daarom is een verkeersbesluit opgesteld. Zo heeft de burger de mogelijkheid om bezwaar

in te dienen. Dit staat in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, eerste lid.

Overwegingen

• Dit verkeersbesluit heeft als doel het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• De Zeeltbrug is de verbinding tussen het kruispunt Achterdijkshoorn / Goudappel met de Molen-

sloot;

• Bromfietsen volgen binnen de bebouwde kom de rijbaan van het autoverkeer;

• In deze situatie betekent dit een relatief grote omrijfactor, wat in de praktijk ervoor zorgt dat deze

brug door bromfietsen wordt gebruikt;

• Voor deze situatie is daarom besloten bromfietsen op de Zeeltbrug toe te staan door de brug aan

te wijzen als fiets-/bromfietspad;

• De Zeeltbrug in Den Hoorn is in beheer, en onderhoud bij de gemeente Midden-Delfland;

• Wij hebben overleg gevoerd met de politie, Regionale Eenheid Den Haag, over dit besluit. De eis

van overleg met de politie staat in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

artikel 24.

Besluit

1. Plaatsen van verkeersborden G12a (verplicht fiets-/bromfietspad), zoals bedoeld in bijlage 1 van

RVV’90 bij de Zeeltbrug in Den Hoorn. Zie ook de situatietekening.

2. Bekendmaking van dit besluit vindt plaats door plaatsing in de Staatscourant (www.officielebe-

kendmakingen.nl).

Schipluiden, 23 juli 2020

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Peter van den Heuvel,

directeur afdeling Beheer Openbare Ruimte

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om

eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Bent u het

na dit gesprek nog steeds niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar het

college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes
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weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet

meer kunnen behandelen.

Let wel: ook anderen die belang hebben bij dit besluit kunnen bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode.

Op www.middendelfland.nl/bezwaar vindt u alle informatie.

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van bur-

gemeester en wethouders.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de datum en uw handtekening;

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• de datum en het kenmerk van dit besluit of een kopie van het besluit;

• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Voor nadere informatie over het indienen van bezwaar, kijk op www.middendelfland.nl.
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