
 

Zaak : Verkeersbesluit tijdelijke verbinding  

Arendsplein west- Willemstraat 

Zaaknummer : 320462 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 320462  te vermelden. 

 

VERKEERSBESLUIT 
Tijdelijke openstelling verbinding Arendsplein West- Willemstraat 

(BvdB24112021) 
 

 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 

gelet op: 

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); 

• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); 

• het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten 
is overgedragen aan burgemeester en wethouders; 

 
overwegende: 

• dat vanaf begin 2022 de werkzaamheden worden gestart rondom de ruimtelijke ontwikkelingen op 
het Arendsplein; 

• dat vanaf begin 2022 tot (naar verwachting) eind 2024 de verbinding tussen Gasstraat en 
Kegelstraat en Prins Frederikstraat is gestremd vanwege werkzaamheden aan de openbare 
ruimte, op te richten bouwwerken en/ of af te zetten bouwterreinen; 

• dat op de Gasstraat vanaf de Bredaseweg tot aan het Arendsplein (west) reeds een verplichte 
rijrichting is ingesteld in noordelijke richting; 

• dat al het vrachtverkeer gedurende deze stremming zal worden afgewikkeld via de 
bevoorradingstraat tussen Arendshof I en II en vervolgens zijn route vervolgd via Rulstraat- Prins 
Frederikstraat 

• dat gedurende deze stremming het noodzakelijk is een aantal woningen rondom het Arendsplein 
én het parkeerterrein Arendsplein (west) bereikbaar te houden voor het reguliere verkeer; 

• het daarom noodzakelijk is een tijdelijke verbinding te realiseren in noordelijke richting aangezien 
de Gasstraat en Bredaseweg niet kan worden ingezet voor retour verkeer, vanwege de huidige 
verplichte rijrichting én bijbehorende inrichting; 

• dat het personenautoverkeer gedurende deze stremming het beste kan worden afgewikkeld via de 
route Arendsplein (west)- Willemstraat- Kegelstraat, door middel van een tijdelijke wegverbinding; 

• dat het voldoende is om alleen gemotoriseerd verkeer in één (noordelijke) rijrichting toe te staan; 

• dat een noordelijke situering van de tijdelijke verbinding de minste hinder veroorzaakt naar 
omwonenden, er slechts enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet te gebruiken zijn, het de minste 
effecten geeft op de verkeersveiligheid en de gevolgen op aanwezige bomen beperkt blijft. 

• dat tot ca. 2007 hier al eerder een wegverbinding heeft gelegen voor het gemotoriseerde verkeer; 

• dat hierover de betreffende bewoners uit de Willemstraat zijn gehoord; 

• dat er twee opties aan de buurt zijn voorgelegd, waaruit blijkt dat deze de beste oplossing is;  

• dat deze het minste overlast naar omwonende veroorzaakt, minder parkeergeleden kost, de 
minste gevolgen voor bomen en lijkt de meest verkeersveilige; 

• dat overeenkomstig artikel 15 van de Wegenverkeerswet het noodzakelijk is om een 
verkeersbesluit te nemen wanneer er een fysieke maatregel wordt getroffen die leidt tot een 
uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik 
mag maken; 

• dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot: 

1. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

2. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of 

van de functie van objecten en gebieden; 

• dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand 

besluit; 

• dat genoemde delen van de openbare ruimten in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout. 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

besluiten tot het: 
1. aanleggen van een tijdelijke rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer tussen Arendsplein (west) en 

de Willemstraat, in de noord/ westelijke hoek van het Arendsplein (west); 
2. deze rijbaan weer op te heffen en weer om te vormen naar een plantsoen wanneer de Gasstraat is 

verlengd tot aan de Kegelstraat en open is gesteld voor het verkeer; 
3. tijdelijk opheffen van twee parkeerplaatsen op het Arendsplein West; 
4. instellen van een verplichte rijrichting op de tijdelijke weg, in noordelijke richting; 
5. instellen van een toegangsverbod voor vrachtwagens op de tijdelijke weg, met een 

vooraankondiging hiervan op de kruising Gasstraat/ Arendsplein West; 
 

door: 

• het plaatselijk verwijderen van heesters in de berm tussen Willemstraat en Arendsplein (west) 

• het aanbrengen van een rijbaan tussen Arendsplein (west) en Willemstraat; 

• het omvormen van twee parkeerplaatsen op het Arendsplein (west) naar rijbaan; 

• het plaatsen van de borden C2 (Willemstraat) en C3 (Arendsplein (west)); 

• het plaatsen van een bord C7 (Arendsplein (west)) 

• het plaatsen van een bord C7 + onderbord “100 m” (Gasstraat/ Arendsplein (west)) 
 
e.e.a. zoals aangegeven op bijgaande tekening, behorende bij dit besluit. 
 
Oosterhout, 24-11-2021 
 
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout, 

 

 

 

J. Krijnen 

Teamleider Buiten Beleid 

 
 
Bezwaar  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van 

dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, 

uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten 

slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal 

Loket op www.oosterhout.nl.  
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