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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

III

29 april 2008

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

N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen. Aanduiding verplicht fiets-/bromfietspad.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 16 april 2008, kenmerk 2008/0061613.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
overwegende dat bij hun besluit d.d. 29 mei 2000, kenmerk WK/2000/865 (Provinciaal blad 200031), er langs de provinciale weg Haaksbergen-Ommen paden zijn gelegen die zijn aangeduid als
verplicht fiets-/bromfietspad;
dat het weggedeelte Rijssen-Nijverdal wordt heringericht;
dat hiermee samenhangend het pad aan de zuidwestzijde tussen km 21,650 en km 23,800 wordt
gereconstrueerd tot een parallelweg;
dat het pad aan de noordoostzijde tussen km 23,175 en 23,800 tevens wordt gereconstrueerd tot
een parallelweg;
dat genoemd besluit daarom dient te worden gewijzigd;
dat het echter overzichtelijker is een geheel nieuw besluit te nemen;
overwegende voorts, dat langs de N 347 provinciale weg Haaksbergen-Ommen paden zijn gelegen
die zijn aangeduid als verplicht fiets-/bromfietspad;
dat het in het verkeersbelang gewenst is de aanduiding als verplicht fiets-/bromfietspad onverkort te
handhaven;
dat overleg is gepleegd met de Regiopolitie Twente en Regiopolitie IJsselland;
gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

besluiten:
I.

door handhaving en plaatsing van borden G12A en G 12B van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de navolgende, langs de N 347 provinciale weg
Haaksbergen-Ommen gelegen, paden aan te duiden als verplicht fiets-/bromfietspad:
in de richting Ommen:
de langs de noordoostzijde gelegen paden:
1.
van km 1,467 tot km 1,490 (Beckumerweg);
2.
van km 21,690 (gemeentegrens Rijssen) tot km 23,175;
3.
van km 34,880 tot km 35,410 (N 341);
4.
van km 35,421 (N 341) tot km 36,070 (grens bebouwde kom Ommen);
in de richting Haaksbergen:
de langs de zuidwestzijde gelegen paden:
5.
van km 36,070 (grens bebouwde kom Ommen) tot km 34,880;
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in beide richtingen:
6.
de in km 1,468 gelegen oversteekplaats;
7.
de aan de zuidwestzijde gelegen paden van km 1,480 tot km 1,520;
8.
het in km 10,370 gelegen pad via de Hengelertunnel tussen de parallelweg en de
Kanaalweg;
9.
het aan de oostzijde gelegen pad van km 23,850 (komgrens Hellendoorn) tot km 29,640
(tot en met fietstunnel) en het hierop aansluitende opvangpad langs de Hellendoornseweg;
10. de verbinding tussen km 29,586 en km 29,680;
11. de verbinding tussen de Lemelerweg en de Steile Oever (km 34,755);
al naar gelang de opzet:
12. de in km 22,651 en km 22,718 gelegen oversteekplaatsen;
13. de in km 35,390 en km 35,445 gelegen oversteekplaatsen;
II.

hun besluit d.d. 29 mei 2000, kenmerk WK/2000/865 (Provinciaal blad 2000-31), voor zover
betreft de N 347, in te trekken;
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afdruk dezes te zenden aan:
a.
Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Haaksbergen, Hof van Twente, RijssenHolten, Wierden, Hellendoorn en Ommen;
b.
Regiopolitie IJsselland, ter attentie van G. Sutman, Postbus 5050, 7400 GD te Deventer;
c.
Regiopolitie Twente, ter attentie van B. van Lubek, Postbus 14, 7500 AA te Enschede.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens dezen,
drs. J. Boerboom
teamleider Ontwikkeling en Advies,
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 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 53).
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
president 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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