POLITIE
EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT
District Zeeland
Postbus 8050
5004 GB Tilburg
Behandeld door -------------------------------Onderwerp: instellen eenrichtingsweg
Uw kenmerk: Roompotstraat Zoutelande
Ons kenmerk: 2021138638
Datum: 01-06-2021

. College van burgemeester en wethouders te Veere
Geacht college,

Gelet op artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen in zake het Wegverkeer, met betrekking
tot het te nemen verkeersbesluit over het instellen van een eenrichtingsweg, is het volgende advies
van toepassing:
Besluit:
Burgemeester en wethouders van Veere besluiten om op Roompotstraat te Zoutelande een
eenrichtingsweg in te stellen.
Dit conform bijgevoegd (concept) verkeersbesluit en/of conform bijbehorend situatietekening met
bordenplan.
Motivering en doelstelling:
De motivering en de doelstellingen staan in het bijgevoegde (concept) verkeersbesluit vermeld.
Voor de bijzonderheden wordt verwezen naar het bijgevoegd (concept) verkeersbesluit en
bordenplan.
Te nemen maatregelen:
Door het plaatsen van:
• bord C2, uit bijlage 1 van het RVV1990, met onderbord OB54, aan begin van Roompotstraat,
ter hoogte van kruispunt Sloestraat;
• bord C3, uit bijlage 1 van het RVV1990, met onderbord OB54, aan begin van Roompotstraat,
ter hoogte van kruispunt Deurlostraat;
• bord C4r, uit bijlage 1 van het RVV1990, met onderbord OB54, op Roompotstraat, tegenover
de uitrit van een pleintje met garageboxen.
Dit conform bijgevoegd (concept) verkeersbesluit en bordenplan.
Vermelding politie:
Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, afgekort RVV 1990.
Besluit Administratieve Bepalingen in zake het Wegverkeer, afgekort BABW.
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De politie heeft naar aanleiding van dit verkeersbesluit ter plaatse onderzoek verricht en het volgende
bevonden.
Roompotstraat is een voor het openbaar verkeer openstaande weg, gelegen binnen de bebouwde
kom van Zoutelande, gemeente Veere.
Genoemde weg is een erftoegangsweg, gelegen in een 30 km/uur-zone.
Tegenover de percelen 11 en 13 is een in- en uitrit van een pleintje met garageboxen.
In het verkeersbesluit staat vermeld dat Roompotweg met de omliggende wegen wordt
gereconstrueerd.
Betekenis, relevante informatie van verkeerstekens in verkeersbesluit en advies politie:
• Verkeersbord C2, uit bijlage 1 van het RVV 1990, betekent: eenrichtingsweg, in deze richting
gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.
Het bord wordt niet toegepast bij T-kruispunten, waar toepassing van bord C4, dan wel D4 of
D5 mogelijk is.
Verkeersbord C3, uit bijlage 1 van het RVV 1990, betekent: eenrichtingsweg, u mag alleen vanaf
deze zijde inrijden.
Indien dit verkeersbord wordt geplaatst, wordt voor het verkeer uit tegengestelde richting
verkeersbord C2, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.
Verkeersbord C4, uit bijlage 1 van het 1 RVV 1990, betekent: eenrichtingsweg en is er in de
varianten C4l (links) en C4r (rechts).
o
•

•

Dit bord wordt geplaatst tegenover de zijweg van een T-kruispunt, wanneer er sprake is van
eenrichtingverkeer op de doorgaande weg en wijst in de dezelfde richting als de pijl van bord
C3.
Onderbord OB54 betekent: ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers’ (in de vorm van symbolen).
Dit onderbord geeft een beperking van de werkingssfeer van genoemde borden C2, C3 en C4r
aan voor de categorie verkeersdeelnemers die met symbolen op het onderbord staan afgebeeld.
Dit onderbord heeft tevens de functie om overige bestuurders er op te attenderen dat er
(brom)fietsers uit tegengestelde richting te verwachten zijn.
o

•

Handhaving en regelgeving:
De maatregel van verkeersborden C2, C3 en C4r zijn handhaafbaar op grond van artikel 62 RVV
1990, juncto het betreffende bord.
Handelen in strijd met de verkeerstekens, zoals deze, is handhaafbaar als overtreding en op grond
van de strafbaarstelling te sanctioneren als Muldergedraging.
•

Artikel 62 RVV 1990
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of een verbod
inhouden.

Overige mededelingen:
De politie kent geen feiten of omstandigheden die het nemen van het besluit in de weg kunnen staan.
De politie gaat ervan uit dat de reconstructie van de weg en het verkeersbesluit conform de
uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en CROW richtlijnen wordt uitgevoerd.
De mogelijkheid is aanwezig dat er zwaarwegende individuele belangen en bezwaren kunnen zijn.
U wordt verzocht om het politieadvies op te nemen in het verkeersbesluit.

De korpschef van politie,
namens deze,
De politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant,
namens deze,

2

-------------------------------Brigadier van Politie
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