
verkeersBesluit Nuenenseweg  

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de vol-

gende straten:

• Nuenenseweg

• Damocleslaan

• Amazonelaan

Wettelijk kader

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

• instellen van een schoolzone met een adviessnelheid van 15 km/uur in gedeeltes van de genoemde

straten;

• Instellen van parkeerverbodszone in de Nuenenseweg voor zover deze in de schoolzone valt

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1,

sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de Wegen-

verkeerswet 1994:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Aanleiding

De genoemde wegen zijn bij de gemeente Eindhoven in beheer. In de huidige situatie wordt op het

groen geparkeerd tussen de bestaande historische bomen aan de Nuenenseweg. Dit gedrag brengt

een onveilige situatie met zich mee voor voornamelijk de jongere kinderen van de aanliggende basis-

school. Naar aanleiding van een onafhankelijke bomeneffectanalyse is geconstateerd dat het huidige

parkeren verdere ernstige schade toebrengt en het voortbestaan van de bomen bedreigd.

Belangena fweging

Door het aanbrengen van een schoolzone met een adviessnelheid van 15 km/uur in de straten rondom

de school worden weggebruikers geattendeerd op de aanwezigheid van de schoolgaande kinderen.

Dit zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid voor de schoolkinderen.

In samenspraak met directie van de basisschool de Spil, Lunet Zorg en combinatie Jeugdzorg is gezorgd

voor een parkeeroplossing op eigen terrein, waardoor geen parkeeroverlast in de aanliggende wijk

wordt veroorzaakt. Daardoor kan een parkeerverbodszone middels bebording worden ingevoerd in de

Nuenenseweg. Hierdoor zal zowel de veiligheid van de weggebruikers toenemen alsmede de boom-

structuur behouden blijven.

In de bocht in de Nuenenseweg nabij de kruising met de Sterrenlaan is het zicht in de huidige situatie

onoverzichtelijk voor fietsers. Door het aanbrengen van belijning en fietssymbolen worden de automo-

bilisten beter geattendeerd op het aanwezige fietsverkeer.

Het inrichting van de kruising Nuenenseweg met de Amazonelaan geeft verwarring vanwege de uitstra-

ling van een inrit in een 30 km/u gebied. Door het aanpassen van deze kruising en het aanbrengen van

een punaise wordt de gelijkwaardigheid van de kruisingen verduidelijkt. Door het aanbrengen van

markeringen worden de automobilisten beter geattendeerd op het aanwezige fietsverkeer.

Samenspraak

De voorgenomen maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de directie van de basis-

school de Spil, Lunet Zorg en combinatie Jeugdzorg en Voke. Daarnaast is een wijkinfo verspreid en

zijn geen negatieve reacties tot heden ontvangen.
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Advies politie

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar be-

sproken. Zij is akkoord met dit besluit.

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

 

1. instellen van een schoolzone met een adviessnelheid van 15 km/uur in gedeeltes van de genoemde

straten;

2. Instellen van parkeerverbodszone in de Nuenenseweg voor zover deze in de schoolzone valt

De maatregelen zijn aangegeven op tekening  VKO2016081 gedateerd op 04-10-2017

 

  

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

1. de naam en het adres van de indiener

2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

4. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlo-

pige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125,

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.

 

Eindhoven, 4 oktober 2017

 

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

    

G.M. Swaans - van der Helm

hoofd afdeling Verkeer en Milieu

 

Staatscourant 2017 nr. 57640 11 oktober 20172


