
Gemeente Emmen – Verkeersbesluit tot uitbreiding van de 30 km zone 

Oosterveenseweg en Oosterwijk WZ te Oranjedorp (zaaknummer 

323097-2021). 

Burgemeester en Wethouders van Emmen, 

Gelet op: 

• de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de 

Algemene wet bestuursrecht; 

• het Mandaatbesluit 2018 van de gemeente Emmen. 

Overwegende: 

• een verkeersbesluit nemen we voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW 

genoemde verkeerstekens (artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994); 

• het verkeersbesluit maken we bekend in het Gemeenteblad (artikel 26 BABW); 

• de gemeente Emmen beheert de wegen waar dit besluit over gaat. 

Uit het oogpunt van: 

• het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 

Is het gewenst om 

De verkeerssituatie op de Oosterveenseweg te Oranjedorp te verbeteren. 

Motivering: 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oosterveenseweg omdat de huidige verkeersmaatre- 

gelen om de snelheid te remmen niet het gewenste effect hebben. Direct aanwonenden hebben last 

van geluid en trillingen als (vracht)auto’s over de bestaande uitritconstructies rijden. Daarom is er samen 

met de Erkende Overlegpartner van Oranjedorp een nieuw inrichtingsplan gemaakt om de weg anders 

in te richten. 

Hierbij wordt ook de bestaande 30 km zone op de Oosterveenseweg en de Oosterwijk WZ uitgebreid. 

Op de kruispunten van de Oosterveenseweg met de Bladderswijk OZ en de Oosterwijk WZ komen pla- 

teaus met hellingbanen die passen binnen de 30 km zone. De hellingen worden langer waardoor de 

trillingen en geluidsoverlast afnemen. Tussen beide plateaus komt op de Oosterveenseweg een weg- 

versmalling. Deze maatregelen remt het verkeer en benadrukt de gelijkwaardigheid van deze kruispunten. 

Het verhoogt ook de veiligheid van de fietser die gebruik maakt van dezelfde rijbaan. 

Belangenafweging 

Het inrichtingsplan is in nauwe samenwerking met de Erkende Overlegpartner Oranjedorp opgesteld. 

Direct aanwonenden zijn via een informatiebrief geïnformeerd over deze projectplannen. 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen 

maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. 

Gehoord 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politiechef van de nationale politie 

van de regionale eenheid Noord-Nederland. 

Besluiten 

Deze maatregel wordt uitgevoerd door 30 km zone borden (A1 (30 km zb) en A2 (30 km ze)) te plaatsen 

op de volgende locaties (tekening - blauwe cirkel): 
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1. Oosterveenseweg, ter hoogte van het bebouwde kombord Oranjedorp komende vanuit de Phileas 

Foggstraat. 

2. Oosterwijk WZ, ter hoogte van de Roald Amundsenstraat/toegang Oosterwijk WZ. 

Op de volgende locaties worden voor het instellen van deze maatregel de 30 km zone borden verwijderd 

(tekening - rode cirkel): 

1. Oosterveenseweg, ter hoogte van het adres Oosterveenseweg 65 te Oranjedorp. 

2. Oosterwijk WZ, ter hoogte van het adres Oosterwijk WZ 60 te Oranjedorp. 

  

Bijlage- tekening uitbreiding 30 km zone Oosterveenseweg en Oosterwijk WZ te Oranjedorp 

Emmen, 19 januari 2022 

Burgemeester en wethouders van Emmen, 

namens dezen, 

de teamleider van team Projecten Openbare Ruimte 

V. Fennis 

Ter inzage 

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen 
voor een periode van zes weken na bekendmaking. Voor meer informatie over het besluit kunt u contact 
opnemen met de heer P. Mink via telefoonnummer 14 0591. 

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet worden gericht aan het college van bur- 
gemeester en wethouders van Emmen, t.a.v. de team Projecten Openbare Ruimte, Postbus 30.001, 
7800 RA Emmen. Via het formulier op https://gemeente.emmen.nl/bezwaar kan ook digitaal een be- 
zwaarschrift worden ingediend. 

Als u het bezwaarschrift te laat indient, kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat er 
niet wordt gekeken naar de inhoud van uw bezwaar. 
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Ondanks een ingediend bezwaar mag de gemeente het besluit uitvoeren. Wilt u dit voorkomen? Vraag 
dan om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Gro- 
ningen. Voor meer informatie zie www.rechtspraak.nl of bel 088 - 361 13 37. 
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