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VERKEERSBESLUIT NOORDWIJK –
verkeersluw centrumgebied
Noordwijkerhout

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:
- de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994
(WVW 1994);
- de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer
(BABW);
- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:
- Burgemeester en Wethouders van de (toenmalige) gemeente Noordwijkerhout op 22 mei 2018 een
verkeersbesluit hebben genomen voor een proefafsluiting van het centrum van Noordwijkerhout;
- de gemeente Noordwijk sinds 1-1-2019 in deze rechtsopvolger is van de gemeente Noordwijkerhout;
- op 15 december 2016 de “centrumvisie Noordwijkerhout 2016–2025” vastgesteld is;
- dat bovengenoemd verkeersbesluit is genomen om als proef het centrum van Noordwijkerhout autoluw
te maken van 18 juni 2018 tot en met 18 december 2018;
- de proefafsluiting is geëvalueerd met belanghebbenden en daar aanbevelingen uit zijn voort gekomen
m.b.t. de verkeersstructuur in het centrum van Noordwijkerhout;
- deze zijn besproken in de gemeenteraad en dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met de te nemen
verkeersmaatregelen;
- dit leidt tot het opheffen van de huidige proefopstelling die in het bovengenoemde besluit zijn opgenomen en instellen van de maatregelen die voortkomen uit de aanbevelingen;

- uit de evaluatie blijkt dat het vanwege de verkeersveiligheid niet gewenst is dat op zaterdagmiddag
gemotoriseerd verkeer in het centrumgebied rijdt;
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- om dit te bereiken een geslotenverklaring wordt ingesteld voor het centrumgebied door middel van
het plaatsen van het verkeersbord “geslotenverklaring” met onderbord dat dit geldt voor zaterdag
tussen 12.00 en 18.00 uur en het onderbord uitgezonderd (brom)fietsers;
- de geslotenverklaring wordt ondersteund door het aanbrengen van uitneembare palen;
- een vooraankondiging van de afsluiting wordt geplaatst aan de Dorpsstraat komend vanaf de Victoriberg, door middel van de verkeersborden “geslotenverklaring” met onderbord met daarop de tekst
dat de maatregel geldt voor zaterdag tussen 12:00 en 18:00 uur en een onderbord dat dit in werking
treed na 75 meter;
- uit de evaluatie blijkt dat het vanwege de verkeersveiligheid en gewenste verkeerscirculatie ongewenst
is dat autoverkeer vanaf de Havenstraat via de aanwezige doorgang tussen huisnummer 14 en huisnummer 18 naar het Landbouwplein kan rijden;
- dit wordt vormgegeven door middel van een uitneembare afzetpaal die met witte markering wordt
ingeleid, zowel overdag als ‘s nachts goed zichtbaar is en de afsluiting wordt ondersteund met de verkeersborden “doodlopende weg” die aan de zijde Havenstraat en de zijde Landbouwplein worden geplaatst;
- het vanwege de verkeersveiligheid ongewenst is dat vrachtverkeer door het centrum rijdt met uitzondering van 06.00 tot 12.00 uur voor het bevoorraden van de winkels;
- hiertoe met behulp van verkeersborden een inrijverbod voor vrachtverkeer wordt ingesteld met uitzondering voor de periode tussen 6:00 en 12:00 uur;
- de te nemen verkeersmaatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in
het centrum van Noordwijkerhout te vergroten;
- de bestaande verkeerscirculatie en parkeerregulering in het gebied ongewijzigd blijven;
- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een
ieder kan worden geconfronteerd;
- de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het
verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en de passagiers;
- het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW
1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;
- de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom,
beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;
- overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden, welke positief
heeft geadviseerd op de voorgestelde maatregel;

Nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N:
1.
2.
3.
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de verkeersmaatregelen in het kader van een proefafsluiting, vermeldt in het verkeersbesluit
“autovrij centrum Noordwijkerhout” d.d. 22–5–2018 in te trekken;
door het aanbrengen van een uitneembare afzetpaal een afsluiting te realiseren in de doorgang
van de Havenstraat naar het Landbouwplein tussen de panden Havenstraat 14 en Havenstraat
20;
door het plaatsen van borden conform model C1 RVV1990 met onderbord OB54 RVV1990 en een
onderbord OB203 met de tekst “zaterdag 12.00–18.00h”, een geslotenverklaring in te stellen in
beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd
(brom)fietsen geldig op zaterdagen van 12.00 – 18.00 uur in de Dorpsstraat ter hoogte van perceel
50 nabij de aansluiting met de Viaductweg en ter hoogte van Dorpsstraat 8a;
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4.

5.

door het plaatsen van borden conform model C1 RVV1990 met onderbord OB54 RVV1990 (uitgezonderd fiets en bromfiets) een onderbord OB203 met de tekst “zaterdag 12.00–18.00h” en onderbord OB401-75 (75 m) een vooraankondiging van de geslotenverklaring te plaatsen ter hoogte
van Dorpsstraat perceel 1 bij de aansluiting met de Victoriberg;
door het plaatsen van borden conform model C7 RVV1990 met onderbord OB203p met de tekst
“uitgezonderd 06.00-12.00h”, een verbod voor vrachtwagens in te stellen in de Dorpsstraat ter
hoogte van perceel 1 nabij de aansluiting met de Victoriberg en ter hoogte van Dorpsstraat 50
nabij de aansluiting met de Viaductweg.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Bezwaar:
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder
vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘sGravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
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