
Verkeersbesluit tot het nemen van

tijdelijke maatregelen in het

centrumgebied op 6 en 7 augustus 2016

ten behoeve van de Boekenmarkt en het

tuinfeest in de gemeente Deventer, kenmerk 1821843.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen

delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit

te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een

verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,

alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt

gewijzigd.

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake

het wegverkeer kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke

verkeerstekens plaatsen of tijdelijke maatregelen uitvoeren.

Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden,

behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen.

Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht.

Gelet op de bekendmaking d.d. 7 juli 2016 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid

voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;

Motivering en belangenafweging

- het evenement ‘Boekenmarkt’ vindt jaarlijks plaats;

- er moeten voor dit evenement verkeersmaatregelen getroffen worden, zodat het evenement

doorgang kan vinden;

- de veiligheid van bezoekers van het evenement moet gewaarborgd worden;

- er zijn voorgaande jaren eveneens verkeersmaatregelen getroffen ten behoeve van het evenement

en dit heeft in het verleden geen problemen opgeleverd;

- hiertoe worden de volgende maatregelen getroffen;

Afsluiten voor alle verkeer / bestuurders (met verbodsborden type C01):

Vanaf zaterdag 6 augustus 16.30 uur – zondag 7 augustus 21.00 uur:

- Welle tot en met de Kapjeswelle (Van Wilhelminabrug tot spoorbrug)

- Melksterstraat

- Hofstraat, gedeelte grenzend aan parkeerterrein Nieuwe Markt

- Noordenbergstraat, gedeelte grenzend aan parkeerterrein Nieuwe Markt

- van Twickelostraat

- Polstraat (schraag op de hoek met de Boterstraat)

- Zandpoort: beide zijden van de Waag

- Brink: op de hoek met de Rijkmanstraat (Rijkmansstraat doodlopend)

- Brink: op de hoek met de Menstraat (Menstraat doodlopend)

Vanaf zaterdag 6 augustus 15.00 uur - zondag 7 augustus 21.00 uur:
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- Grote Kerkhof

- Nieuwe Markt

Op zaterdag 6 augustus vanaf 15.00 tot 0.00 uur:

- Klooster

- Papenstraat

- Tibbesteeg

Op zondag 7 augustus vanaf 08.00 tot 21.00 uur:

-Keizerstraat

Sluiten van Parkeervoorzieningen (d . m . v .  verbodsbord (type C12)

Het sluiten van de parkeervoorzieningen geldt ook voor vergunninghouders

Van zaterdag 6 augustus 12.00 uur tot zondag 7 augustus 21.00 uur:

- Nieuwe Markt

- Noorderbergstraat, gedeelte grenzend aan parkeerterrein Nieuwe Markt

- Hofstraat, gedeelte grenzend aan parkeerterrein Nieuwe Markt

- van Twickelostraat

- 3 parkeerplaatsen Achter de Muren Duimpoort ter hoogte van achteruitgang ‘de Tobbe’

Van zaterdag 6 augustus 15.00 uur tot zondag 7 augustus 21.00 uur:

- Welle tot en met Onder de Linden de Kapjeswelle (Van Wilhelminabrug tot spoorbrug)

- Melksterstraat

Van zaterdag 6 augustus 16.30 uur tot zondag 7 augustus 21.00 uur:

- Polstraat

- Grote Kerkhof

- Zandpoort

- Brink/Zandpoort, beide zijden van de Waag

Van zaterdag 6 augustus 17.00 uur tot zondag 7 augustus 21.00 uur:

-Pothoofd, eerste 10 parkeerplaatsen vanaf Wilhelminabrug

Zondag 7 augustus de gehele dag:

-Pikeursbaan: parkeerstrook tussen Keizerstraat en Geert Grootestraat

Ten behoeve van ‘het Tuinfeest’ op zaterdag 6 augustus van 15.00 tot 0.00 uur:

- Papenstraat t.h.v. huisnummers 29-39 en 24-34

- Klooster

- Tibbensteeg vanaf nummer 33

Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen door plaatsen van bord verbod om fietsen te plaatsen (type

E03):

zondag 7 augustus de gehele dag:

- Kleine Overstraat

- Grote Overstraat

- Roggestraat

Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen door  het  plaatsen van  b ord en  gehandicaptenparkeerplaats

(E06)

van zaterdag 6 augustus 17.00 uur tot zondag 7 augustus 19.00 uur:

-Pothoofd, eerste 10 parkeerplaatsen vanaf de Wilhelminabrug

Omdraaien eenrichtingsverkeer door middel van geslotenverklaring voor bestuurders bord (type C2)

en  pijlbord  en bijbehorende schragen en baakschild ‘Stad uit’.

Vanaf zaterdag 6 augustus 17.00 uur tot zondag 7 augustus 21.00 uur:

-Graven

Vanaf zaterdag 6 augustus 17.00 uur tot zondag 7 augustus 7.00 uur:

-Nieuwstraat
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Doodlopende weg wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de adelaars, zodat verkeer

van en naar Emmaplein kan rijden

Van zaterdag 6 augustus 17.00 uur tot en met zondag 7 augustus 21.00 uur:

-Bergschild

Overwegende dat:

- gelet op de korte duur van de maatregelen dat dit niet voor grote problemen zal leiden voor wat

betreft het verkeer in Deventer;

- op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 WVW en artikel 12 BABW voor het plaatsen van

verkeerstekens een verkeersbesluit noodzakelijk is;

- de districtschef van de Politie IJsselland geen bezwaren heeft tegen genoemde maatregelen;

- gelet op het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers

en passagiers het gewenst is om deze tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

- de hiervoor genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente

Deventer en in beheer en onderhoud bij de gemeente Deventer.

Besluiten:

Ten behoeve van het evenement ‘de Boekenmarkt’ op 6 en 7 augustus 2016 in bovengenoemde wegen

in de gemeente Deventer;

1. Het afsluiten van wegen voor bestuurders;

2. Het sluiten van parkeervoorzieningen voor bestuurders;

3. Het omdraaien van het éénrichtingsverkeer voor bestuurders;

4. Het instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen;

5. Het opheffen van de doodlopende weg;

6. Het aangeven van de maatregelen door middel van het plaatsen van de schragen en verkeersborden

en het omdraaien van de bestaande verkeersborden (zoals hierboven reeds genoemd) op grond

van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

MEDEDELINGEN
Inzage

Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare
Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Grote Kerkhof 1.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaar-
schrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC De-
venter.

Deventer, 5 juli 2016

Namens burgemeester en wethouders van Deventer,
ir. J.T. Lobeek

programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer
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