
Gemeente Etten-Leur – verkeersbesluit

instellen stopverboden en aanwijzen

taxistandplaatsen in de omgeving van

de brede school Sonate in de wijk

Beiaard.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 de brede school Sonate sinds 2018 gelegen is aan de Hobodreef/Trompetlaan;

 

 de brede school Sonate twee basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een kinderop-

vangorganisatie gehuisvest heeft;

 

 door de toegenomen parkeerdruk in de omgeving van de brede school Sonate tijdens aanvang en

einde schooltijd onveilige verkeersituaties ontstaan voor vooral de lopende en fietsende kinderen;

 

 in overleg met de scholen, kinderopvangorganisatie, omwonenden en politie is het wenselijk voor de

verkeersveiligheid, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer

de volgende maatregelen te treffen: instellen van stopverboden tijdens aanvang en einde schooltijd

aan de Hobodreef, Tamboerijn en Klaroenring, aanwijzen taxistandplaatsen tijdens aanvang en einde

schooltijd aan de Trompetlaan en instellen van een stopverbod bij de uitgang van het parkeerterrein

aan de Hobodreef;

 

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg

is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur van eenheden

Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 

 de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de

gemeente Etten-Leur;

 

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een

ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van be-

trokkenen behoren te blijven;

 

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaat-

regelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2,

van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Etten-Leur,23 juli 2020

namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

Ap van Heeren

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek
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1. aanwijzen van acht taxistandplaatsen tijdens aanvang en einde schooltijd aan de Trompetlaan

(gedeelte tussen het parkeerterrein en Tamboerijn), door middel van het plaatsen van 4 verkeers-

borden E5 (taxistandplaats), onderbord ‘alleen op schooldagen, tijden 8.15-9.00 uur, 12.00-13.30

uur, 15.00 uur- 15.30 uur en het onderbord OB622 (twee pijltjes naar beneden);

2. instellen van stopverboden tijdens aanvang en einde schooltijd aan noordzijde van de Hobodreef

(vanaf hoek Trompetlaan tot net voorbij Hobodreef nr. 30), door middel van het plaatsen van het

bord E2 (verbod stil te staan) en onderbord alleen op schooldagen, tijden 8.15-9.00 uur, 12.00-

13.30 uur, 15.00 uur- 15.30 uur;

3. instellen van een stopverbod tijdens aanvang en einde schooltijd aan de zuidzijde van de Tam-

boerijn (vanaf kruising Trompetlaan/Tamboerijn tot aan de hoek Klaroenring nr. 1) door middel

van het plaatsen van het bord E2 (verbod stil te staan) en onderbord alleen op schooldagen, tijden

8.15-9.00 uur, 12.00-13.30 uur, 15.00 uur- 15.30 uur;

4. instellen van een stopverbod tijdens aanvang en einde schooltijd aan de Klaroenring ( aan de

overzijde van de huisnummers 1 t/9) ) door middel van het plaatsen van het bord E2 (verbod stil

te staan) en onderbord alleen op schooldagen, tijden 8.15-9.00 uur, 12.00-13.30 uur, 15.00 uur-

15.30 uur;

5. instellen van een stopverbod bij de uitgang (zijde van de Hobodreef) van het parkeerterrein, door

middel van een doorgetrokken gele belijning ( verbod stil te staan);

 

 

 

Mededelingen

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit en de daarbij behorende tekening liggen gedurende 6 weken na de openbare be-
kendmaking voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum in de publiekshal van het Stadskantoor.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan eenieder wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen
zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het be-
zwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100,
4870 GA Etten-Leur. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt en de gronden van het bezwaar.

Staatscourant 2020 nr. 41705 5 augustus 20202



 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan kan bij de voorzieningenrechter
(Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda) een verzoek om voorlopige
voorziening, waaronder schorsing, worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan
als een bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist.
Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
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