VERKEERSBESLUIT GEMEENTE VLISSINGEN
Aanwijzing Glacisstraat tot erftoegangsweg (30km)
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Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994)
is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Glacisstraat tussen de Scheldestraat en de
Badhuisstraat aan te merken als erftoegangsweg en onderdeel te maken van de omliggende
30km-zone.
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Aanleiding

Vanuit de Glacisstraat is verzocht om de straat aan te merken als erftoegangsweg. Dit in
overeenstemming met het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en reeds aanwezige
inrichting van de straat. Aanvullend op het besluit tot aanmerking tot erftoegangsweg is verzocht
om een verkeersremmende maatregel te realiseren die als ondersteuning dient voor het geldende
verkeersregime (30km).
Het college heeft op 7 april 2015 besloten in te stemmen met het voorbereiden van deze
verkeersmaatregel en de realisatie van de verkeersremmer. Alvorens over te gaan tot realisatie
wordt een verkorte verkeersbesluitprocedure doorlopen. Gelet op de reeds bestaande inrichting,
het gegeven dat het verzoek uit de straat komt en in overeenstemming is met het omliggende
gebied wordt er weinig weerstand verwacht tegen de uitvoering van de maatregel.
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Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen
voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (hierna BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor
zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen
voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het
aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen
leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg
of weggedeelte gebruik kan maken.
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Motivering

Uit het oogpunt van artikel 2, lid 1a en lid 2b van de WVW 1994 is het gewenst om de Glacisstraat
tussen de Scheldestraat en de Badhuisstraat aan te merken als erftoegangsweg.
Het verkeersregime (erftoegangsweg) wordt in overeenstemming gebracht met het verkeersregime
zoals opgenomen in het GVVP.
Middels dit besluit wordt het verkeersregime in overeenstemming gebracht met het gewenste
gebruik en de reeds aanwezige inrichting van de straat. Door de Glacisstraat aan te merken als
erftoegangsweg wordt het gehele gebied wat omsloten wordt door de Badhuisstraat – Paul
Krugerstraat – Scheldestraat – Aagje Dekenstraat een 30km-zone waarbinnen de inrichting van de
straten vergelijkbaar is. Ter ondersteuning van het verkeersregime wordt een verkeersdrempel
gerealiseerd ter hoogte van Glacisstraat 43.

Om het verkeersregime te bekrachtigen worden op de aansluiting van de Glacisstraat met de
Scheldestraat en van de Glacisstraat met de Badhuisstraat verkeersborden geplaatst A1 (Zone) en
A2 (Zone)
Het eenrichtingsweg in de Glacisstraat, tussen de Scheldestraat en de Badhuisstraat, blijft volgens
de huidige situatie behouden.
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Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is
bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.
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Rechtsbescherming

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende de periode waarin bezwaar kan worden
gemaakt ter visie in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.
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Mandatering

Het nemen van verkeersbesluiten is door het college gemandateerd aan de verantwoordelijke
managers binnen de gemeentelijke organisatie.
Bezwaar

Iedere belanghebbende die door het bovengenoemde verkeersbesluit rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, kan ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking
hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het
bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en zijn gedateerd en
tenminste de naam en het adres van de bezwaarmaker bevatten. Ook dient de bezwaarmaker een
omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar te benoemen.
Voorlopige voorziening

Vereisen de belangen van de bezwaarmaker met spoed tijdelijke maatregelen? Dan kan men,
nadat bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het verzoek dient te worden gericht aan:
Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven; dit recht bedraagt €
165,-- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,-- voor niet-natuurlijke personen
(zoals verenigingen)

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
namens het college,
de manager van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten,

drs. J.H. Mulder

