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VERKEERSBESLUIT

Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg Eelde

Gelet op:

 Op grond van artikel 20a Wegenverkeerswet 1994, worden de grenzen van de bebouwde kom 
of kommen van een gemeente vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

 Op grond van artikel 48 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(hierna genoemd: BABW), zijn bij het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of 
kommen de artikelen 23 en 24 van het BABW van toepassing.

Overwegingen:

- De gemeente Tynaarlo de nieuwbouwwijk Groote Veen aan het bouwen is.
- Deze nieuwbouwwijk wordt uitgerust met een nieuwe sporthal en een nieuwe school.
- Door de bouw van deze accommodaties een nieuwe uitrit gerealiseerd gaat worden, welke
  aangesloten wordt op de Burg. J.G. Legroweg in Eelde.
- Door het verplaatsen van de bebouwde kom, de snelheid ter hoogte van de aansluiting verlaagd   
  wordt van 60 naar 50 km/uur.
- De verkeersveiligheid daardoor vergroot wordt.

Overleg:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is 
overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersadviseur van de 
Politie Drenthe.

BESLUIT:

 Het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burg. J.G. Legroweg in Eelde d.m.v. het 
plaatsen de borden H1 en H2. 

 Aan het begin van de midden geleiders op de doorgaande weg de borden D2 plaatsen, zodat 
alle bestuurders op de doorgaande weg het bord voorbij dienen te gaan aan de zijde die de 
pijl aangeeft.

 Het plaatsen van de borden G11, welke een verplicht fietspad aangeeft. Bromfietsers dienen 
gebruik te maken van de rijbaan.

 D.m.v. het plaatsen van de borden B6 voor fietsers bij de oversteekplaats, zij dienen voorrang 
te verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Zienswijze

Op basis van artikel 3:10 Awb heeft het college besloten om de uniforme voorbereidingsprocedure 
(uov) van toepassing te laten verklaren. Door de toepassing konden belanghebbenden door middel 
van een zienswijze reageren op het ontwerpbesluit. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het 
verkeersbesluit wordt nu wederom voorgelegd aan de raad voor definitieve vaststelling. Tegen het 
definitieve besluit kunnen belanghebbenden vervolgens nog in beroep.

Publicatie:
Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de elektronische Staatscourant 
(https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant)  conform artikel 26 van het BABW.

https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant


Bezwaar:

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop het verkeersbesluit is gepubliceerd tegen bovengenoemd besluit schriftelijk 
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, 
Postbus 5, 9480 AA Vries.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een 
belanghebbende er veel belang bij heeft dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningsrechter van de rechtbank. 

Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet direct de werking van het besluit. Het besluit blijft 
in ieder geval in werking tot dat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een verzoek om 
voorlopige voorziening, brengt de rechtbank griffierecht in rekening. 

Vries, 7 mei 2019

burgemeester en wethouders,

Mr J. Th. Van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester


