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TERUGKEREND VERKEERSBESLUIT IN VERBAND MET DE ZUIDLAARDERMARKTLOOP
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo:
Hierbij het volgende overwegende:
Jaarlijks vindt het terugkerend evenement de Zuidlaardermarktloop plaats in Zuidlaren. Dit hardloopevenement
wordt georganiseerd door Loopgroep De Drentsche Aa en vindt jaarlijks plaats in de dorpskern van Zuidlaren,
op de zaterdag voorafgaand aan de Zuidlaardermarkt. Ervan uit gaande dat de Zuidlaardermarkt jaarlijks
plaatsvindt op de derde dinsdag in oktober. Voor het houden van de Zuidlaardermarktloop worden verschillende
wegen gebruikt. Bij dit evenement moet worden voorkomen dat de veiligheid van de bezoekers en van
deelnemers aan dit evenement in het gedrang komt. Het is daarom voor de veiligheid van de bezoekers en
deelnemers noodzakelijk dat een tijdelijk verbod tot inrijden wordt ingesteld. De verkeersmaatregelen in dit
verkeersbesluit gelden als terugkerend op de dag van het evenement.
Verkeersmaatregelen
Op zaterdagochtend 13 oktober 2017 van 7.30 uur tot en met zaterdagmiddag 13.30 uur wordt een tijdelijk
verbod tot inrijden ingesteld op de volgende locaties door het plaatsen van het bord C1 van bijlage 1 van het
RVV 1990 en dranghekken:
-

de Boslaan
de Brinkstraat
de Dingspellaan
de Drostlaan
de Emmalaan (gedeelte Wilhelminalaan – Schoolstraat)
de Esweg
de Tiphofweg
de Hofakkers (gedeelte Dingspellaan – Ordellaan)
de Julianalaan (gedeelte Dingspellaan – Irenelaan)
de Irenelaan
het Beatrixplein
de Marijkelaan
de Kerkstraat
de Telefoonstraat
de Noordhoff
de Schutsweg
de Koningstraat (gedeelte Koningstraat – Esweg)
de Leenakkersweg
de Mensinge (gedeelte Drostlaan – Ordellaan)
de Oranjelaan
de Ordellaan
de Wilhelminalaan
de Schoolstraat
de Stationsweg (gedeelte Brinkstraat – Boslaan)
de Westeind (gedeelte Marijkelaan – Koningstraat)
de Zuiderstraat

Door deze maatregelen wordt de veiligheid van bezoekers en deelnemers beter gewaarborgd.

Wet- en regelgeving
Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet (WVW
1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),
artikel 21 en 23 t/m 27 en op basis van het delegatiebesluit van de gemeenteraad d.d. 17 november 1998
moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen
moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het
in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer,
verkeerstekends als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden
genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve belangen
inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een
gebod of verbod ontstaat of gewijzigd wordt gewijzigd.
Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet
1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg
geplaagd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe.
Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
BESLUITEN
Overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatieschets:
De volgende verkeersmaatregelen jaarlijks terugkerend toe te passen op de zaterdag van het evenement
“De Zuidlaardermarktloop” in Zuidlaren:
Van zaterdagochtend 7.30 uur tot en met zaterdagmiddag 13.30 uur wordt een tijdelijk verbod tot inrijden
ingesteld op de volgende locaties door het plaatsen van het bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 en
dranghekken:
-

de Boslaan
de Brinkstraat
de Dingspellaan
de Drostlaan
de Emmalaan (gedeelte Wilhelminalaan – Schoolstraat)
de Esweg
de Tiphofweg
de Hofakkers (gedeelte Dingspellaan – Ordellaan)
de Julianalaan (gedeelte Dingspellaan – Irenelaan)
de Irenelaan
het Beatrixplein
de Marijkelaan
de Kerkstraat
de Telefoonstraat
de Noordhoff
de Schutsweg
de Koningstraat
de Leenakkersweg
de Mensinge (gedeelte Drostlaan – Ordellaan)
de Oranjelaan

-

de Ordellaan
de Wilhelminalaan
de Schoolstraat
de Stationsweg (gedeelte Brinkstraat – Boslaan)
de Westeind (gedeelte Marijkelaan – Koningstraat)
de Zuiderstraat

Vries 29 juni 2017.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

J.H. Kuiper
Manager Gemeentewerken

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het
met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders van
de gemeente Tynaarlo, afdeling gemeentewerken, Postbus 5, 9480 AA Vries.

