Provinciaal blad nr. 2012/0291347
N 342 provinciale weg Hengelo – grens Duitsland,
gedeelte Oldenzaal – Denekamp.
Intrekken besluit opheffen bushalte Paasbergweg.
besluit van:
kenmerk:

Gedeputeerde Staten d.d. 13 december 2012
2012/0291347

gepubliceerd op:

13 december 2012

inwerkingtreding op:

13 december 2012

kennisgeving onder rubriek:
inlichtingen bij:
telefoon:
e-mail:

Verkeer en Vervoer
mevrouw M. Mastenbroek, eenheid WK
038 499 7067
M.Mastenbroek@overijssel.nl

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
overwegende, dat wij op 14 september 2012 hebben besloten door verwijdering van de
borden L03 (geel haltebord) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 van de bushalte Paasbergweg aan weerszijden van de N 342 Oldenzaal –
Denekamp deze bushalte op te heffen;
dat vervolgens door omwonenden zienswijzen zijn ingediend met als strekking dat de bewuste
bushalte vaker wordt gebruikt dan in het genoemde besluit is aangegeven;
dat wij om die reden in overleg zijn getreden met Connexxion dat ertoe heeft geleid dat
Connexxion bereid is de halte voorlopig in bedrijf te houden;
dat Connexxion zal onderzoeken of de bushalte in de dienstregeling blijft en hierover overleg
zal plegen met het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer;

gelet op Algemene wet bestuursrecht;
besluiten:

I.

Het besluit van 14 september 2012, kenmerk 2012/0207347 in te trekken, zodat de
borden L03 (geel haltebord) bij de bushalte Paasbergweg blijven staan;

II.

afdruk dezes te zenden aan:
a. Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Losser, Denekamp en Oldenzaal;
b. Het dagelijks bestuur van Regio Twente;
c. Connexxion Openbaar Vervoer, afdeling Logistiek & Ontwikkeling, t.a.v. de heer
W. Lieven;

Namens Gedeputeerde Staten

Willem Homan,
teamleider Ontwikkeling en Expertise,
eenheid Wegen en Kanalen.

N.B.
Binnen 6 weken, ingaand op de dag na de datum van bekendmaking van het bovenstaande
besluit, kunnen belanghebbenden daartegen een bezwaarschrift indienen bij
Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
(telefoon 038 499 93 05).
Het bezwaarschrift kan desgewenst ook per fax worden ingediend. Het faxnummer van
het team Juridische Zaken is 038 425 48 02.
Het
a.
b.
c.
d.

bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u
vinden op www.overijssel.nl/bezwaarschriften.
Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de
eenheid Wegen en Kanalen, team Ontwikkeling en Advies te Zwolle (telefoon 038 499 70 84).
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij
de voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In dat geval is griffierecht
verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
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Locatie halte Paasbergweg aan de N 342 Oldenzaal – Denekamp en voorlopig
ontwerp met middengeleiders
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