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Instellen erf op oostelijk deel Kerkbuurt
Oost

Inleiding
Gelet op het Mandatenregister 2015 gemeente Sliedrecht waarin het college van burgemeester en
wethouders deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de beleidsadviseur Infra en Groen, het betreft
een bevoegdheid als genoemd in artikel 18, eerste lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW
1994);

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat het winkelgebied Kerkbuurt een voetgangerszone is;
dat in de plannen voor revitalisering van de Kerkbuurt voorgesteld is de wandelpromenade in te korten;
dat de Raad van de gemeente Sliedrecht d.d. 13 december 2016 het besluit heeft genomen om in het
oostelijk deel van de Kerkbuurt de auto te gast te laten zijn;
dat het toestaan van auto's in dit gedeelte van de Kerkbuurt nieuwe kansen biedt voor ondernemers
en bijdraagt aan meer dynamiek op de Kerkbuurt;
dat hiermee de oostelijke entree van het winkelgebied herkenbaar wordt;
dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden
genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of
verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
dat met het verkeersbesluit wordt beoogd om autoverkeer in dit gedeelte van de Kerkbuurt mogelijk
te maken zonder het verblijfskarakter van het gebied te schaden;
dat het toestaan van autoverkeer op de Kerkbuurt bijdraagt aan het zo veel mogelijk waarborgen van
de vrijheid van het verkeer;
dat het betreffende weggedeelte wordt heringericht volgens de principes van een (winkel)erf met toegankelijkheid voor auto's;
dat het betreffende weggedeelte onvoldoende ruimte heeft voor autoverkeer in tweerichtingen;
dat het meest logisch is om de richting van het eenrichtingsverkeer aan te laten sluiten op de rijrichting
van het (laad- en los)verkeer in het voetgangersgedeelte;
dat er voor (brom)fietsers voldoende ruimte is om in beide richtingen te rijden en dit aansluit op de
huidige rijrichtingen van het langzaam verkeer;
dat op 25 februari 2003 is besloten om de Kerkbuurt aan te wijzen als voetgangerszone met een algeheel
parkeerverbod;
dat het het college van burgemeester en wethouder op 24 januari 2017 heeft ingestemd met het concept
verkeersbesluit;
dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen heeft
plaatsgevonden;
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dat de politie aandacht vraagt voor de wettelijke uitvoeringsvoorschriften die voor een erf gelden;
dat bij de uitwerking van het plan rekening wordt gehouden met de wettelijke uitvoeringsvoorschriften;
dat het betreffende weggedeelte in beheer en onderhoud is bij de gemeente Sliedrecht en binnen de
bebouwde kom van deze gemeente ligt;
mede gelet op de bepalingen van het Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 (RVV 1990) en
de overige bepalingen van het BABW en de WVW 1994.
BESLUIT
1.

2.
3.

Tot het instellen van de volgende verkeersmaatregelen op het oostelijk deel van de Kerkbuurt
tussen de Waterkeringweg en de Oosterbrugstraat:
- een (winkel)ef middels de borden G5 en G6 van het RVV 1990;
- eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer van west naar oost middels het plaatsen van
de borden C2 en C3 met onderbord OB054 van het RVV 1990.
Dat het besluit in werking treedt nadat de infrastructuur is aangepast;
Dat met dit besluit tegenstrijdige bepalingen uit het verkeersbesluit voetgangerszone Kerkbuurt
van 25 februari 2003 worden ingetrokken.

Sliedrecht, 2 februari 2017
Namens Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht,
De beleidsadviseur Infra en Groen,

H. Appeldooren

MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit binnen
zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden
aan: college van burgemeester en wethouders, postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
1.
2.
3.
4.

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voor de behandeling van het een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank griffierecht
in rekening.
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