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VERKEERSBESLUIT 
Aanleg en verplaatsing voet- en fietspaden Ganzendonk e.o. 

(BvdB 19-10-2022) 
 
 
 

 
 

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 buiten spelen belangrijk is voor de motorische- en sociale ontwikkeling en de gezondheid van 
kinderen; 

• dat de speelplek aan de Ganzendonk aan vervanging toe is; 

• dat de gehele speelplek aan de Ganzendonk wordt vernieuwd, waarbij nieuwe speeltoestellen, 
bankjes en afvalbakken worden geplaatst en de groenvoorziening hierop wordt aangepast; 

• dat in de Visie Arkendonk (2020) is bepaald dat de voet- en fietsverbinding vanuit de oostzijde van 
het winkelcentrum tot aan de Wolvendonk moet worden verbeterd; 

• dat er daarom een nieuwe fietsroute wenselijk is tussen Ganzendonk en Wolvendonk; 

• dat in samenspraak met omwonenden en basisschool De Strijene hiervoor een inrichtingsontwerp 
is gemaakt en dat deze partijen enthousiast zijn over het resultaat; 

• dat in dit ontwerp tracé’s van bestaande voet- en fietspaden zijn gewijzigd en er daardoor 
verkeersborden moeten worden verplaatst en/ of worden bijgeplaatst; 

• 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 of gebieden. 

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

besluit; 

• dat genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout. 

 
besluiten tot het: 

1. verleggen van het tracé van het bestaande voet- en fietspad tussen Berendonk en 
Lijndonk, in westelijke richting; 

2. aanleggen van een nieuw, in twee richtingen bereden, fietspad tussen Ganzendonk 
en Wolvendonk, ten noorden van basisschool De Strijene; 

3. Verlengen van het bestaande voetpad tussen Ganzendonk en Hameldonk, direct ten 
noorden van basisschool De Strijene. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

 
door: 

• het plaatsen van 3 verkeersborden met RVV code G11 + onderbord OB505 (2 pijlen wijzend naar 
beneden en naar boven); 

• het plaatsen van twee onderborden OB505 (2 pijlen wijzend naar beneden en naar boven) onder 
twee bestaande verkeersborden met RVV code G11 

• het verplaatsen van 2 verkeersborden met RVV code G7 

• het verwijderen van 1 verkeersbord met RVV code G7 
 

e.e.a. zoals afgebeeld op de tekening in de bijlage van dit verkeersbesluit (nieuwe situatie) 
 
Oosterhout, 15 februari 2023 
 

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. 


