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Geachte «achternaam»,
U heeft schriftelijk gereageerd (formeel: zienswijze ingediend) op ons voornemen om de
Lageweg ter hoogte van het viaduct onder de A59 fysiek af te sluiten voor voertuigen op
meer dan twee wielen door het plaatsen van paaltjes in het wegdek. Met deze brief wil ik u
op de hoogte brengen van het definitieve besluit.
Welke zienswijzen zijn ingediend?
Samengevat luidt de inhoud van de zienswijzen als volgt:
1.
Door het plaatsen van paaltjes wordt weliswaar autoverkeer tegengegaan, maar de
paaltjes zelf leveren voor fietsers extra gevaar op. Met name in het donker of bij dichte
mist is het risico aanwezig dat (brom)fietsers de paaltjes over het hoofd zien en
ertegenaan rijden. Ook bij zonnig weer, als de paaltjes in de schaduw van het tunneltje
komen te staan, bestaat het risico dat men ertegen rijdt. Dat is precies de reden
waarom ze vroeger zijn weggehaald.
2.
Onze boomkwekerij van ong. 40 ha wordt gesplitst door de snelweg. Ong. 10 ha ligt
aan de andere kant van de snelweg. Dagelijks maken wij, ons personeel, klanten en
leveranciers talloze malen gebruik van het tunneltje. Wanneer dat niet meer kan,
moeten we omrijden via de Moerdijkseweg of via Hofstad. Dat kost ons veel tijd, arbeid,
brandstof e.d.
Hoe luidt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen?
Gemeentelijke reactie per zienswijze:
1.
Er is de laatste tijd veel te doen over paaltjes op fietspaden. Daarom heeft de
Fietsersbond een leidraad hierover opgesteld. De Gemeente Drimmelen volgt de
aanbevelingen uit deze leidraad. Dat betekent concreet het volgende voor de locatie
van een paaltje:
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•
•
•

nabij een bijzonder punt (in dit geval het viaduct)
niet te dicht op een kruispunt, niet in een bocht, niet onder aan een helling;
nabij openbare verlichting. Indien niet aanwezig: ledlamp in de kop van het
paaltje.

Voor de vormgeving betekent dit het volgende:
• 1,6 meter tussen de paaltjes
• inleiden met ribbelmarkering
• paaltje rood-wit reflecterend
• palen volledig uitneembaar of verzinkbaar
• paaltje 75 cm. hoog, rond en voldoende robuust.
Voor het type paaltje denken wij aan het volgende paaltje:
Dit is een flexibel, uitneembaar paaltje en voldoet aan de eisen van de
Fietserbond.
2.

Kwekerij Nieuwesteeg wordt getroffen in zijn bedrijfsvoering door het plaatsen van
paaltjes bij het viaduct. Dit is een duidelijk economisch belang. Echter, dit is simpel op
te lossen door het bedrijf een sleutel te geven van de paaltjes. Dan kan het bedrijf de
paaltjes indien nodig verwijderen. Overigens is de genoemde paal overrijdbaar voor
hulpvoertuigen, veegwagens en ander groot verkeer. Gewone personenauto’s kunnen
er echter niet overheen rijden.

Wat heeft het college besloten?
Het conceptbesluit en de binnengekomen reacties zijn voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders. De ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding om van
het eerder genomen besluit af te zien. Het college heeft daarom definitief het volgende
besloten:
1. de huidige geslotenverklaring op de Lageweg ter hoogte van het viaduct onder de
A59 voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan 2,4 meter op te
heffen, door het verwijderen van de borden model C19 van Bijlage 1 van het RVV
1990;
2. de huidige geslotenverklaring voor voertuigen op meer dan twee wielen op de
Lageweg, tussen de Ruitersvaartseweg en de straat Hofstad, op te heffen door het
verwijderen van de borden model C6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de
onderborden met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’;
3. de bijbehorende (onderdelen van de) verkeersbesluiten, betreffende het instellen van
de onder lid 1 en lid 2 van dit besluit genoemde geslotenverklaringen, hierbij in te
trekken;
4. de Lageweg ter hoogte van het viaduct onder de A59 fysiek af te sluiten voor
voertuigen op meer dan twee wielen door het plaatsen van paaltjes in het wegdek;
Kan ik bezwaar maken tegen dit besluit?
Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Hiervoor wijs ik u op de bijgevoegde bezwaarschriftenprocedure.
Meer informatie
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw M. Simons. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 140162.
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Bezwaarschriftenprocedure
1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na
de dag waarop het is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat dit besluit heeft
genomen, dus aan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de
gemeenteraad en moet worden verzonden naar Postbus 19, 4920 AA Made.
Het bezwaar dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
•
Naam en adres van de indiener;
•
De dagtekening;
•
Omschrijving van het besluit met vermelding van de datum en het nummer of het
kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
•
Een opgave van de reden(-en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.
2. Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector
bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:
•
Naam en adres van de verzoeker;
•
De dagtekening;
•
Vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum of
kenmerk van het besluit;
•
De gronden van het verzoek (motivering).
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de
behandeling van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag
aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant wijst u na
indiening van het verzoekschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht u
binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.
Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure vindt u op www.drimmelen.nl, of in de
folder in het informatierek van het gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen met de
secretaris van de bezwaarschriftencommissie via het telefoonnummer 140162.
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