
 

 

 
Onderwerp 

Bekendmaking ontwerp verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van <datum>, 

kenmerk C2275364 / 4859360, betreffende het tijdelijk plaatsen van verkeerstekens op de 

omleidingsroute Luikerweg (N69) – N397. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Maken bekend dat zij gelet op het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een 

ontwerp verkeersbesluit hebben vastgesteld tot het tijdelijk plaatsen van verkeerstekens op de 

omleidingsroute Luikerweg (N69) – N397. Het ontwerp verkeersbesluit is hieronder weergegeven. 

 

Ontwerp verkeersbesluit ex artikel 15, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994,  

betreffende de omleidingsroute Luikerweg (N69) - N397  

(tijdelijke verkeersmaatregelen) 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Bij brief van 11 december 2020, kenmerk N69-BRI-02737, is door Boskalis Nederland B.V. een 

verzoek ingediend tot het nemen van een verkeersbesluit voor het plaatsen van tijdelijke 

verkeersmaatregelen op de omleidingsroute Luikerweg (N69) – N397. 

 

Ten behoeve van de realisatie van de ‘Nieuwe Verbinding N69’, die de bestaande provinciale weg 

N69 zal verbinden met Rijksweg A67, worden er aanpassingen doorgevoerd aan het wegennet. 

Tijdens de aanpassingen van de N397 en de aansluiting Dommelen moet het verkeer tijdelijk worden 

omgeleid. De omleiding gaat onder andere via een gedeelte van de nieuw aangelegde N69. Op de 

omleidingsroute worden tijdelijke verkeertekens geplaatst. 

 

Aangezien de werkzaamheden langer duren dan vier maanden is daarvoor een verkeersbesluit 

vereist. 

 

Vereiste van besluit  

Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het BABW moet een verkeersbesluit worden genomen 

voor de in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en het uitvoeren 

van tijdelijke maatregelen, indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke 

maatregelen leiden van langere duur zijn dan vier maanden, dan wel zich regelmatig voordoen. 

 

Motivering van het besluit 

Op grond van artikel 21 van het BABW bevat de motivering van een verkeersbesluit welke 

doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven 

welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen 

ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere dan voornoemde belangen in het 

geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.  

 

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag: 

- het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

- het beschermen van weggebruikers en passagiers; 



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

 

Op grond van het bepaalde in het Handboek wegafzettingen 96b (overige wegen) van het CROW 

wordt de maximumsnelheid ter hoogte van de aansluiting van het nieuwe gedeelte van de N69 op de 

rotonde in de tijdelijke omleidingsroute op de N397 50 km per uur. Dit ter waarborging van de 

veiligheid op de weg van weggebruikers en passagiers, en wegwerkers tijdens de werkzaamheden.  

 

Voor het verkeer dat gebruik gaat maken van de omleidingsroute moet duidelijk zijn dat een gedeelte 

van de route voorrangsweg is en gesloten is verklaard voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die 

niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 

gehandicaptenvoertuigen. Verder moeten de rotondes en de fiets/bromfietspaden als zodanig worden 

aangeduid en moet de voorrang worden geregeld.  

 

Overleg politie 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal 

politiekorps Brabant Zuid-Oost.  

 

Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 

Het ontwerp verkeersbesluit is bekendgemaakt op www.brabant.nl/terinzage.  

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gekregen om binnen zes weken na bekendmaking van het 

ontwerp verkeersbesluit digitaal, schriftelijk of mondeling bezwaren bij ons in te dienen. 

 

Ingekomen zienswijzen bij de provincie 

........ 

Reactie GS 

……… 

Conclusie 

………  

 

 

Besluiten 

Op de omleidingsroute Luikerweg (N69) – N397 de volgende verkeerstekens te plaatsen: 

 Borden model A1 (50) (Maximumsnelheid); 

 Borden model B1 (Voorrangsweg); 

 Borden model B6 (Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg); 

 Borden model C2 (Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders 

van rij- of trekdieren of vee); 

 Borden model C9 (Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of 

mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 

gehandicaptenvoertuigen); 

 Borden model D1 (Rotonde; verplichte rijrichting); 

 Borden model D2 (Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl 

aangeeft); 

 G12a (Fiets/bromfietspad); 

 G12b (Einde fiets/bromfietspad); 

 Haaientanden. 

 

De verkeerstekens zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen: 



1. ENI 19.0956.11, van 08-04-2021; 

2. N69-UO-WEGS-TEK-6112, van 10-03-2021; 

3. N69-UO-WEGS-TEK-6113, van 10-03-2021; 

4. N69-UO-WEGS-TEK-6214, van 10-03-2021; 

5. N69-UO-WEGS-TEK-6215, van 10-03-2021; 

 

De tijdelijke verkeersmaatregelen gelden tot 1 november 2021 of zoveel korter of langer dan 

noodzakelijk. 

 

’s-Hertogenbosch, <datum> 

 

 


