
Verkeersbesluit Reconstructie

Andoornlaan

Datum

18 juni 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

1 op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit

verkeersbesluit te nemen;

2 gelet op Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de be-

voegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer

en Uitvoering bij collegebesluit van 25 maart 2014 (‘Algemeen Mandaatbesluit 2014‘);

3 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 admini-

stratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden

voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Inleiding

De gemeente Papendrecht voert groot onderhoud uit en verbetert daarmee ook de verkeersveiligheid

in de Andoornlaan ter hoogte van sportcomplex Oostpolder. De Andoornlaan wordt opnieuw geasfal-

teerd. Daarnaast wordt er een VOP (voetgangersoversteekplaats) aangelegd nabij het sportcomplex.

Voor het aanbrengen van een VOP is een verkeersbesluit nodig.

Overweg ende :

• dat de Andoornlaan een gebiedsontsluitingsweg is die deel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur

van de gemeente en dat de weg de functie heeft van verbindingsroute tussen de wijken;

• dat aan de Andoornlaan een sportcomplex Oostpolder is gehuisvest;

• dat op sportcomplex Oostpolder de Papendrechtste Korfbalclub en Papendrecht Sliedrecht Samen

Atletiek zijn gehuisvest;

• dat de parkeerplaats voor sportcomplex Oostpolder aan de andere kant van de Andoornlaan ligt;

• dat sportcomplex Oostpolder zowel door inwoners van Papendrecht als vanaf buitenaf wordt

bezocht;

• dat hierdoor een groot deel van de leden en bezoekers met de auto naar het sportcomplex afreizen;

• dat hierdoor een groot deel van de leden en bezoekers de Andoornlaan moeten oversteken om

het sportcomplex te bereiken vanaf de parkeerplaats;

• dat de oversteek op dit moment als verkeersonveilig wordt ervaren;

• dat een VOP zowel de objectieve als subjectieve veiligheid kan bevorderen;

• dat de Andoornlaan ter hoogte van het sportcomplex Oostpolder in een verblijfsgebied valt waar

zich veel loop- en fietsroutes bevinden;

• dat de lijnbus ook gebruik maakt van de Andoornlaan;

• dat een oversteekvoorziening in de vorm van een VOP wordt aangelegd om de oversteek naar

de sportcomplex Oostpolder te verbeteren en veiliger te maken;

• dat door het realiseren van een voetgangersoversteekplaats de weggebruiker geattendeerd wordt

op een locatie waar veel wordt overgestoken;

• dat het op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het verzekeren

van de veiligheid op de weg, alsmede het beschermen van weggebruikers en passagiers het ge-

wenst is maatregelen te treffen;

• dat betreffende weggedeelten zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Papendrecht

en bij deze gemeente in beheer zijn;
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Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

In de Andoornlaan ligt Sportcomplex Oostpolder. De verengingen worden zowel bezocht door inwoners

van Papendrecht als vanaf buitenaf. Hierdoor komt ook een groot gedeelte van de leden-bezoekers met

de auto. Om het sportcomplex te bezoeken moet een groot aantal leden-bezoekers de Andoornlaan

oversteken. Om de veiligheid van overstekende voetgangers te vergroten en alle weggebruikers te

beschermen is de aanleg van een VOP (voetgangersoversteek) noodzakelijk. De VOP geeft een duidelijker

en overzichtelijker verkeersbeeld. Weggebruikers zijn op de hoogte van de voorrangsregels en worden

geattendeerd op een locatie waar veel wordt overgestoken. Dit zorgt ervoor dat een VOP zowel de ob-

jectieve als subjectieve veiligheid verbeterd. Daarnaast zorgt een duidelijke voorrangsregel voor een

betere bruikbaarheid van de weg en blijft de weg voor al het verkeer vrij te gebruiken.

Belangenafweging

Het college is van mening dat belanghebbenden niet onevenredig benadeeld worden.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg ge-

weest met de politie.

Besluit

Tot de aanleg van een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de Andoornlaan ter hoogte van het sportcomplex

Oostpolder door:

-aanbrengen van witte strepen op het wegdek en door plaatsing van bord L02-F (2x) van bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

Papendrecht, 20 juni 2018

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

 

Namens dezen,

Hoofd afdeling Beheer en Uitvoering,

 

R.Bosselaar

 

Bijlage

•Situatietekening 1. VOP Andoornlaan

Bezwaar
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Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar

maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn.

Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit

waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden,

waarop u overdag te bereiken bent?

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende ge-

vallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,

verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/be-

stuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de

genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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