
ONTWERP-VERKEERSBESLUIT

Het afsluiten van enkele wegvakken in het centrum van Losser i.v.m. (maandelijkse)
streekproductenmarkt.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

Gelet op:
 De Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);
 De Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 De Inspraakverordening van de Gemeente Losser;
 Het feit dat in verband met de (op de laatste zaterdag van de maand) te houden

streekproductenmarkt, de noodzaak aanwezig is om binnen de bebouwde kom van
Losser (tijdelijke) verkeersmaatregelen te treffen;

Overwegende dat:
 Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te

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 een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd;

 Centrum Management Losser (CML) voornemens is om op iedere laatste zaterdag van
de maand (in de periode Januari-December) binnen het centrum van Losser een
streekproductenmarkt te houden;

 Hiervoor een deel van de Brinkstraat (Schuurkerkstraat-Teylerstraat), de Teylerstraat
(Raadhuisplein-Brinkstraat) en Roberinkstraat (Kerkstraat-Brinkstraat) gebruikt zal
worden;

 Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk
waarborgen van de vrijheid van het verkeer, zoals vermeldt in artikel 2 van de
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het gewenst is om tijdens de duur van de markt
de veiligheid op diverse wegen binnen de bebouwde kom van Losser te waarborgen;

 Het beoogde kan worden bereikt door tijdens de duur van de streekproductenmarkt de
benodigde wegvakken in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer m.u.v.
voetgangers (incl. vooraankondigingen) en op een 2-tal wegvakken het
eenrichtingsverkeer (tijdelijk) op te heffen;

 De betreffende weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Losser en bij
de gemeente Losser in beheer zijn en dat aan artikel 23 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer is voldaan;

 Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer overleg is gepleegd met een verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost
Nederland, district Twente, waarbij de politie dit besluit heeft getoetst op
handhaafbaarheid en een positief advies heeft afgegeven voor dit besluit;

 Derhalve dit ontwerpbesluit met ingang van 26 Januari 2022 ter openbare kennis is
gebracht door publicatie in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

 Dit ontwerpbesluit met ingang van 26 Januari 2022 gedurende een periode van zes
weken voor eenieder ter inzage ligt in ’t Lossers Hoes;

 Belanghebbenden gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid worden gesteld hun
inspraakreactie schriftelijk kenbaar te maken;



BESLUIT

1. Door plaatsing van verkeersborden volgens model C1 (zijnde gesloten in beide
richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee)
overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en conform het bij dit besluit behorende overzicht de volgende wegvakken in beide
richtingen gesloten te verklaren;

 Brinkstraat, tussen Schuurkerkstraat en Bernard Leurinkstraat;
 Teylersstraat, tussen Raadhuisplein en Brinkstraat;
 Kloosterstraat, tussen Schuurkerkstraat en Brinkstraat;
 Roberinkstraat, tussen Kerkstraat en Brinkstraat;
 Torenstraat, tussen Teylersplein en Martinusplein;

2. Door plaatsing van verkeersborden volgens model C1 (zijnde gesloten in beide
richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee) en
onderbord OB401 (50 m.) overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en conform de bij dit besluit horende
overzicht op de volgende kruisingen te voorzien in vooraankondigingen;

 Brinkstraat – Bernhard Leurinkstraat;
 Kloosterstraat – Schuurkerkstraat;

3. Door het (tijdelijk) verwijderen van verkeersborden volgens model C2 en C3 (zijnde
eenrichtingsweg) overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 en conform het bij dit besluit behorende overzicht het
eenrichtingsverkeer op de volgende wegvakken tijdelijk op te heffen;

 Brinkstraat, tussen Teylersstraat en Bernhard Leurinkstraat;
 Kloosterstraat, tussen Schuurkerkstraat en Brinkstraat;

op de volgende dag en tijden:
 De dag waarop de streekproductenmarkt wordt gehouden, vanaf 08:00 uur tot 17:00

uur1;

1 In principe iedere laatste zaterdag van de maand gedurende de periode Januari-December. In het geval dat er
om welke reden dan ook geen streekproductenmarkt wordt gehouden is het verkeersbesluit niet van toepassing.



Losser, 18 Januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Losser
namens deze,
de teamleider van Team Beheer Fysieke Ruimte

T. Nijkamp

(Tijdelijk)
verwijderen



MEDEDELINGEN:

Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op 26 Januari 2022 door:
- publicatie in het Gemeenteblad op www.offcielebekendmakingen.nl;
- publicatie in de ‘Week van Losser’

Het besluit ligt met ingang van 26 Januari 2022 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie in
‘t Lossers Hoes te Losser.
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de
volgende dagen en tijden:
 Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
 Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
 Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 26 Januari 2022 gedurende zes achtereenvolgende
weken zijn of haar inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken.
Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.


