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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

III

25 maart 2008

mevr. E.C.J.L. Drogt, telefoon 038 499 70 68

N 331 provinciale weg gedeelte Zwolle-grens Flevoland. Vaststelling 60 km/uur.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 18 maart 2008, kenmerk 2008/0045590.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
overwegende dat aan de N 331 provinciale weg gedeelte Zwolle-grens Flevoland de Vollenhoverbrug
is gelegen;
dat deze brug in beheer en eigendom is bij de provincie Flevoland;
dat er verkeerskundig veel problemen zijn op en nabij deze brug;
dat er in 2008 een onderzoek zal plaatsvinden ter vervanging of aanpassing van deze brug;
dat vooruitlopend op dit onderzoek de provincies Flevoland en Overijssel ieder voor hun weggedeelte een aantal kleine verkeersmaatregelen wil treffen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren;
dat het in dit kader gewenst is om de snelheid terug te brengen naar 60 km/uur;
dat overleg is gepleegd met de Regiopolitie IJsselland;
gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

besluiten:
I.

door plaatsing van de borden A1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een maximumsnelheid van 60 km/h vast te stellen op de hoofdrijbaan vanaf
km 26,084;

II.

afdruk dezes te zenden aan:
a.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland;
b.
Regiopolitie IJsselland, ter attentie van dhr. D. Knoll, Postbus 611, 8000 AP Zwolle.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens dezen,
J. Boerboom,
teamleider eenheid Wegen en Kanalen.

NB
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).

ISSN 0920-0762

Het bezwaarschrift kan desgewenst ook per fax worden ingediend. Het faxnummer van het team
Juridische Zaken is 038 425 48 02.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d.
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 83).
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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