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Voorstel

Vaststellen van voorgestelde verkeersbesluiten voor de Kleefstraat en Middelstestraat in
Weert en Prins Clausstraat in Stramproy.

Inleiding

Ter hoogte van het Kwadrant, basisschool Leuken en basisschool de Firtel worden auto's
geparkeerd op locaties waar dit niet gewenst is. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties.

Beoogd effect/doel

De verkeersveiligheid wordt beter gewaarborgd in deze schoolomgevingen door een
verbod in te stellen om stil te staan in de Middelstestraat en Prins Clausstraat en de
venstertijden bij het huidige verbod in de Kleefstraat te wijzigen.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Charlotte van Barneveld

Extern

Dhr. Peeters, Politie Weert
Dhr. Jacobs, Politie Weert
Mevr. Creemers, Politie Weert
Dhr. Caris, basisschool Leuken
Dhr. Cuijpers, basisschool de Firtel
Dhr. Kramer, het Kwadrant

Bijlagen

1. Verkeerbesluit 2016-01: Verbod om stil te staan Middelstestraat in Weert
2. Verkeersbesluit 2016-02: Wijziging venstertijden verbod om stil te staan in de

Kleefstraat in Weert
3. Verkeersbesluit 2016-03: Instellen tijdsgebonden verbod om stilte staan in de

Prins Clausstraat in Stramproy

Pagina 2



GEMEENTE vuE E RT
TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT 2O16-O1: Verbod om stil te staan Middelstestraat in Weert

Burgemeester en wethouders van Weert,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet L994, zijn wij bevoegd dit
tijdelijke verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Vereiste van een tijdelijk besluit

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de in artikel 34 van het
BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke maatregelen,
indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregelen leiden van
langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen.

Motivering

Vanwege de tijdelijke verplaatsing van de ingang van de basisschool Leuken is eerder al het verbod
om stil te staan áán een zijde van de Middelstestraat uitgebreid. Echter parkeren automobilisten nu
aan weerszijden van de Middelstraat ter hoogte van de supermarkt. Dit leidt, vooral tijdens de
aanvangs- en eindtijden van de school, tot verkeersonveilige situaties en problemen in de
doorstroming van het verkeer.

Uit het oogpunt van:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

Is het gewenst om:
Op de Middelstestraat ter hoogte van huisnummer 94 tot en met 96 aan de westzijde van de straat
tijdelijk een verbod om stil te staan in te stellen. Een en ander zoals weergegeven op de
bijgevoegde foto.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is
overleg gepleegd met de taakbeheerder verkeer te Weert van het korps Nationale Politie.

De bewoners van de Míddelstestraat 94 en 96 en de Jumbo supermarkt zijn per brief geïnformeerd
over de tijdelijke verkeersmaatregel. Tevens is de maatregel besproken met de heer Caris,
directeur van basisschool Leuken.



Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:
1. door plaatsing van de verkeersborden E02 van bijlage l van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990 een verbod om stil te staan in te stellen aan de westzijde van de
Middelstestraat, vanaf huisnummer 94 tot en met 96;

2. De onder "1" bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel geldt zolang de basisschool Leuken
gebruik maakt van de tijdelijke schoolingang in de Middelstestraat.

Een en ander zoals op de bij dit tijdelijke besluit behorende tekening is aangegeven.

Weert, 12 januari 2016

Burge wethouders van de m Weert,

-.. '-,"- ..'.-."'..:>

H.F aapen A.A.M.M
gemeentesecretaris Burgeme

Mededelingen

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende b
maart 2016 ter inzage. Het verkeersbesluit is te

eiden ligt vanaf 19 januari 2016 tot en met 1

adplegen via de digitale Staatscourant

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan
gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben
verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van WeerL, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
- naam en adres
- de dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
- de gronden van het bezwaar

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dít besluit. (zie art.6:16 van de Awb)

Bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, binnen het rechtsgebied waarin de
indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening
(waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het
bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist.
Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Afschriften
Dit besluit is toegezonden aan
OG

PO

OCSW
Politie
Brandweer
Communicatie
Archief
Basisschool Leuken
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Mededelingen

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt vanaf 19 januari 2016 tot en
met I maart 2016 ter inzage. Het verkeersbesluit is te raadplegen via de digitale
Staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit
moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het
besluit hebben verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
naam en adres
de dagtekening
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
de gronden van het bezwaar

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. (zie art. 6:76 van de Awb)

Bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, binnen het rechtsgebied
waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, kan een verzoek om
voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek
kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op
het betrokken belang, dat vereist.
Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Afschriften

Dit besluit is toegezonden aan
OG
PO

OCSW
Politie
Brandweer
Communicatie
Archief
Het Kwadrant



GEMEENTE vVE E RT

VERKEERSBESLUIT 2OL6-O2: Wijziging venstertijden verbod om stil te staan in
de Kleefstraat in Weert

Burgemeester en wethouders van Weert,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij
bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

De politie Noord een verzoek heeft ingediend om een ter hoogte van Het Kwadrant, in de
Kleefstraat, de venstertijden van het verbod om stil te staan te wijzigen.

Vereiste van een besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet t994 moet een
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd.

Motivering

Tijdens observaties bij Het Kwadrant in Weert heeft de politie gemerkt dat de huidige
venstertijden van het verbod om stil te staan in de Kleefstraat zorgen voor onduidelijkheid
bij ouders en docenten. Om de onduidelijkheid weg te nemen en de verkeersveiligheid
beter te waarborgen rond de school adviseert de politie om de venstertijden van het
verbod te verruimen.

Uit het ooqount van:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Is het oewenst om:
het verbod om stil te staan aan de zuidzijde van de Kleefstraat, ter hoogte van het
Kwadrant te laten gelden van maandag tot en met vrijdag van 0B:00 uur tot 16:30 uur.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer is overleg gepleegd met de taakbeheerder verkeer te Weert van het korps
Nationale Politie;

Met de heer Kramer, Het Kwadrant, is overleg gevoerd over de wijziging van de
venstertijden van het verbod.



Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegíngen besluiten burgemeester en wethouders om.'
1. De venstertijden van het verbod om stil te staan aan de zuidzijde van de

Kleefstraat, ter hoogte van Het Kwadrant, te wijzigen;
2. De onder '1' genoemde verkeersmaatregel te ondersteunen door bij de huidige

EOZ verkeersborden van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 onderborden te plaatsen 'maandag tot en met vrijdag van
08:00 uur tot en met 16:30 uur'.

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening is
aan9egeven;

Weert, 12 januari 2016

Burgemeester en wethouders van de meente Weert,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M
Burgem r



2 63

B

C

D

E

C\ /..) f'.) *

* x

*

)< èk-,l' f\ L]-) ¡.-r(\ \\í5

3

1

7

I
11

17
1rIJ

13

*
*(.)

Nì-
t

19

21

23

29
27
25

31

33
J5

*" * )(
^l-

* )K >Pñ
*

^-)
)K

><.x><
5¿* B

Lll ¡r\=--:' / 
-' 
-

* *
Kieðîs ira0t *

* x*i¿' /t\
+--

* t
* * rlz+ .t,/l\ -lÉ- . r./r\ 7ñ C

*
*

*

*

*

*n X
CJ
!.*

+
(nc
C)

*

*
0 Eersle uitgave Bart Fdd

rev¡g¡e omschrijving getekend gecontroleerd akkoord delum

opdrachtgever Uojec,t

Gemeente Weert Kleefstraat

omschdjvlng

I
lô¡Verbod om stilte staan GEMRENTN WEERT

fomeat schaal fase bladnr van
prcjectnumrer tekeningnummer

i
p F

6:30 h
VT

A3 1:500 concept 01 01 8D8240-1 01 -r 02-SO-020
F



Mededelingen

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt vanaf 19 januari 2016 tot
en met 1 maart 2016 ter inzage. Het verkeersbesluit is te raadplegen via de digitale
Staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit
moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het
besluit hebben verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
naam en adres
de dagtekening
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
de gronden van het bezwaar

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. (zie art. 6:76 van de Awb)

Bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, binnen het rechtsgebied
waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, kan een verzoek om
voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek
kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op
het betrokken belang, dat vereist.
Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Afschriften

Dit besluit is toegezonden aan
OG
PO

OCSW
Politie
Brandweer
Communicatie
Archief
De Firtel



GEMEENTE vtlEERT

VERKEERSBESLUIT 2O16-O3: Instellen tijdsgebonden verbod om stil te staan in
de Prins Clausstraat în Stramproy

Burgemeester en wethouders van Weert,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij
bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Vereiste van een besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 7994 moet een
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd.

Motivering

Recent zijn de verkeersborden rond de schoolomgeving in Stramproy gecontroleerd.
Tijdens de schouw is ook gekeken naar de bebording in de Prins Clausstraat. Op dit
moment geldt aan de zijde van de woningen in de Prins Clausstraat een verbod om stil te
staan. Deze bebording is in het verleden aangebracht vanwege de tijdelijke leslokalen op
het speelterrein. Echter past deze bebording niet meer bij de huidige inrichting van de
Prins Clausstraat. Door de reconstructie van de Prins Clausstraat is het al niet meer
mogelijk om te parkeren op de rijbaan aan de zijde van de woningen. Bij de aanvangs- en
eindtijden van de basisscholen wordt nu wel geparkeerd op het trottoir aan de zijde van
het speelterrein. Om dit te voorkomen is het wenselijk om het verbod om stil te staan in
de Prins Clausstraat te verplaatsen naar de zijde van het speelterrein.

Uit het oogpunt van:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Is het gewenst om:
Aan de zuidzijde van de Prins Clausstraat een verbod om stil te staan in te stellen

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer is overleg gepleegd met de taakbeheerder verkeer te Weert van het korps
Nationale Politie;

Met de heer Cuijpers, directeur De Firtel, en ouders van leerlingen is overleg gevoerd

De bewoners van de Prins Clausstraat 2 tot en met 16 zijn per brief geïnformeerd over het
voorstel.



Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om.'
1. Door plaatsing van de verkeersborden E02 van bijlage 1 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 een verbod om stil te staan in te stellen
aan de zuidzijde van de Prins Clausstraat in Stramproy.

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening is
aan9egeven;

Weert, 12 januari 2016

Burgemeester en wethouders van de meente Weert,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M U

Burgem
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