
 

Zaak : Verkeersbesluit 30km-zone  

en eenrichtingsverkeer Laverie 

Zaaknummer : 365461 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 365461  te vermelden. 

 

VERKEERSBESLUIT 
(BvdB 20-10-2022) 

 
Instellen 30km/u-zone en eenrichtingsverkeer  

Koningin Emmastraat en Prins Clausstraat 
 
 

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: 

• de realisatie van woonwijk De Laverie, waarvan de straten Koningin Emmastraat en Prins 
Clausstraat onderdeel uitmaken; 

• dat de openbare ruimte van De Laverie zal worden ingericht conform de principes van Duurzaam 
Veilig Wegverkeer; 

• dat deze twee straten zijn gelegen in verblijfsgebied en gecategoriseerd als erftoegangsweg; 

• dat hier een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur bij hoort. 

• dat, als gevolg van de gewenste verkaveling, groenvoorzieningen en benodigde 
parkeergelegenheid er is gekozen voor een smalle rijbaan, waarop gemotoriseerd verkeer slechts 
in één richting kan rijden; 

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

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

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

• 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. Instellen van een maximum rijsnelheid van 30 km/u op de Koningin Emmastraat en Prins 

Clausstraat; 
2. Instellen van een verplichte rijrichting op de Koningin Emmastraat (tegen de klok in; zuidelijk deel 

in oostelijke richting, oostelijk deel in noordelijke richting en noordelijk deel in westelijke richting) 
uitgezonderd (brom)fietsers; 

3. Instellen van een verplichte rijrichting op de Prins Clausstraat in noordelijke richting uitgezonderd 
(brom)fietsers; 

 
Door het plaatsen van de volgende verkeersborden: 

• 2 x [begin zone] A1(30) 

• 2 x [einde zone] A2(30) 

• 1 x D5 (verplicht rechts afslaan) uitgezonderd (brom)fietsers 

• 1 x C4L (eenrichtingsweg linksaf) uitgezonderd (brom)fietsers 

• 4 x C2 (verboden in te rijden) uitgezonderd (brom)fietsers 

• 4 x C3 (eenrichtingsweg) uitgezonderd (brom)fietsers 

• 2 x D4 (verplichte rijrichting rechtdoor) uitgezonderd (brom)fietsers 
 

 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Oosterhout, 20-10-2022 
 
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.  

 

 


