
Verkeersbesluit

voetgangersoversteekplaats ter hoogte

van Kanaalstraat 60 in Roden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

op grond van artikel 18 eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van

dit verkeersbesluit; het betreft verkeer op wegen in beheer bij de gemeente Noordenveld,

overwegende:

dat er krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te worden

genomen voor maatregelen op of aan de weg die leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg;

dat in 2011, naar aanleiding van meerdere klachten, ter hoogte van Kanaalstraat 60 zogenaamde kana-

lisatiestrepen zijn aangebracht, die aangeven dat er een oversteekbeweging kan plaatsvinden en is de

oversteek voorzien van bebording die waarschuwt voor overstekende voetgangers;

dat er zigzagbelijning is aangebracht om motorvoertuigen langzamer te laten rijden en om het voor

voetgangers makkelijker te maken om over te steken;

dat in mei 2011 een verkeerstelling is gehouden ter hoogte van Kanaalstraat 60 (fitnesscentrum)

waaruit is gebleken dat:

- de gemiddelde werkdagintensiteit 5440 voertuigen bedraagt;

- 12,4% daarvan eensporig (motor en (brom)fiets) is;

- en 85% van het verkeer niet harder rijdt dan 48 km/uur;

dat uit de verkeerstelling blijkt dat de verkeersintensiteit redelijk hoog is waardoor het oversteken van

de Kanaalstraat lastig is;

dat de Kanaalstraat ter plaatse van de oversteek (bij nr. 60) een gebiedsontsluitingsweg is waar de

maximale toegestane snelheid 50 km/uur bedraagt;

dat uit de verkeerstelling blijkt dat het meeste verkeer niet te hard rijdt en een voetgangersoversteekplaats

veilig aangelegd kan worden;

dat het parkeerterrein is gelegen aan de oostzijde van de Kanaalstraat (bij de Vrijbuiter) en het fitness-

centrum en diverse andere bedrijven gevestigd in de “Oude Zuivelfabriek” zijn gelegen de westzijde

van de Kanaalstraat;

dat de gezamenlijke ondernemers hebben aangetoond dat het om wekelijks 7950 geregistreerde over-

steekbewegingen van voetgangers gaat en de in 2011 genomen maatregelen niet volstaan;

dat er uit de berekening blijkt dat er dagelijks veel voetgangers oversteken;

dat de ondernemers zich unaniem kunnen vinden in de aanleg van een voetgangersoversteekplaats

ter hoogte van Kanaalstraat 60;

dat met het verkeersbesluit wordt beoogd het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2 lid 1

sub a WVW 1994) en het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2 lid 1 sub b WVW

1994);

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer namens

de korpschef van de Nationale Politie overleg is gepleegd met de verkeersadviseur van het district

Drenthe;

dat deze, blijkens de brief ontvangen op 17 juni (kenmerk: I16.04347), instemt met de verkeersmaatregel;

gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht,

besluit:
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op grond van voorgaande overwegingen de volgende verkeersmaatregel te treffen:

-de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, voorzien van borden L02 (voetgangersoversteekplaats)

RVV 1990, ter hoogte van Kanaalstraat 60 in Roden,

zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Roden, 23 juni 2016

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld,

namens hen,

mevrouw G. Hoving,

teamleider Ontwikkeling

vakgroep Gebiedsontwikkeling

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van be-

kendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC

Roden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter

van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA

Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.
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