
Verkeersbesluit opheffen maatregelen 

tbv terrassen Enkhuizen 2021: opheffen 

eenrichtingverkeer Sint Janstraat 

  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burge- 

meester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. 

Vereiste van besluit 

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 bepalingen 

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor 

eengebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 
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• op 22 april 2021 het besluit "Verkeersbesluit maatregelen tbv terrassen Enkhuizen 2021: eenrichting- 

verkeer Sint Janstraat" is genomen. 

• op 25 mei 2021 de gemeenteraad van Enkhuizen een motie heeft aangenomen met als strekking het 

weer openstellen voor alle verkeer van de Melkmarkt en de van Bleiswijkstraat. 

• het instellen van eenrichtingverkeer in de Sint Janstraat ondersteunend was aan de afsluiting van de 

Melkmarkt. 

• vanaf 5 juni 2021 versoepelingen van de corona maatregelen voor de horeca in werking treden. 

• op 1 juni 2021 het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Enkhuizen heeft besloten 

om uitvoering te geven aan bovengenoemde motie van 25 mei 2021. 

• dat hiermee ook de ondersteunende verkeersmaatregelen voor het afsluiten van de melkmarkt worden 

teruggedraaid. 

• dit mogelijk is door: 

• het opheffen van eenrichtingverkeer voor alle verkeer uitgezonder fietsers in de Sint Janstraat vanaf 

de Melkmarkt/Venedie naar Dijk. 

• aan aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 

1994, ten grondslag liggen: 

• het verzekeren van de veiligheid op de weg. 

• het beschermen van weggebruikers en passagiers. 

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 

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

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade. 

• dat overleg heeft plaatsgevonden met plaatsvervanger van de korpschef van het regionaal politiekorps 

als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze 

positief heeft geadviseerd. 

• gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Ver- 

keerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en BurgerlijkWetboek. 

BESLUIT 

Op grond van bovenstaande overwegingen om: 

• het opheffen van eenrichtingverkeer, uitgezonderd fietsers, in de Sint Janstraat van Melkmarkt/Venedie 

naar Dijk. 

• dit te realiseren door het verwijderen van bord C3 met onderbord OB52 van Bijlage 1 van het RVV1990 

in de Sint Janstraat hoek Melkmarkt/Venedie en het verwijderen van bord C2 met onderbord OB52 van 

Bijlage 1 van het RVV 1990 in de Sint Janstraat hoek Dijk, het terugplaatsen van de borden G5, C12 en 

bijbehorende onderborden in de Sint Janstraat, het verwijderen van borden "doorgaand verkeer"in de 

Dijk tegenover Sint Janstraat en het plaatsen van tekstborden waaruit blijkt dat de situatie gewijzigd 

is. 

• bovenstaande besluiten treden in werking op 4 juni 2021 om 12.00 uur. 

• de bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende 

stukken te publiceren op de gemeentelijke voorlichtingspagina van het weekblad De Drom. 

Enkhuizen, 1 juni 2021 

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

Namens deze, 

R.I.M. Kok 

adviseur Verkeer 
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Mededelingen 

Bezwaar- of beroepsclausule 
U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een be- 
zwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen in te dienen, Postbus11, 
1600 AA ENKHUIZEN. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 

d. de gronden van het bezwaar. 

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze 
website, www.enkhuizen.nl / digitaal loket / digitale aanvragen. 

Als u bezwaar heeft ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat 
vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. U bent in dat gevalgrif- 
fierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hierover. 
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