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Burgemeester en wethouders, 

Overwegende, dat aan de Oude Meerdijk in de Emmense woonwijk Angelslo, een uitbreidingsplan 
wordt ontwikkeld; 

dat dit plan voorziet in de realisering van ca. 43 woningen; 

dat het wenselijk is om de verbinding tussen de Oude Meerdijk en de Rondweg op te heffen voor 
gemotoriseerd verkeer en dit gedeelte van de Oude Meerdijk aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad; 

dat de Rondweg in het categoriseringsplan, welke is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GWP), de hoogste verkeersfunctie (Stroomweg) en de Oude Meerdijk de laagste 
verblijfsfunctie (30 km-zone) heeft. 

dat in verband met de hiërarchische opbouw van het wegennet het gewenst is om al het 
gemotoriseerde verkeer, komende vanaf de Rondweg, met bestemming Angelslo via de Statenweg, 

ntfeTs^gecategoriseerd alsije^^ 
Meerdijk op te heffen zodat ongewenst rijgedrag van de weggebruiker kan worden voorkomen; 

dat het opheffen van de aansluiting van de Oude Meerdijk op de Rondweg voor gemotoriseerd verkeer 
aansluit bij de gedachtevorming van Duurzaam Veilig; 

dat de gemeente Emmen de uitgangspunten van Duurzaam Veilig ondersteunt en dit bekrachtigd heeft 
door een landelijk convenant te ondertekenen; 

dat door het opheffen van deze aansluiting de verkeersveiligheid op de fietsroute Barger-Oosterveld -
Emmen en op de fietsroute parallel aan de Rondweg aanzienlijk wordt verbeterd en dat dit tevens de 
leefbaarheid van het plangebied ten goede komt; 

dat het afsluiten van de verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen de Oude Meerdijk en de 
Rondweg positief is ontvangen op de informatieavond welke is gehouden op woensdag 10 november 
2004. Op deze informatieavond waren alle reeds aanwezige huishoudens die vallen in het plangebied 
present; 

dat overleg is gevoerd met de regiopolitie Zuidoost Drenthe, afdeling Emmen; 

gelet op de artikelen 12, 18, 21, 24 en 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer (BABW) en op de artikelen 2, 15, 16 en 18 van de Wegenverkeerswet; 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van Emmen d.d. 30 mei 2002, waarbij aan het college de 
bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd; 



B E S L U I T E N : 

1. tot het aanwijzen van het gedeelte van de Oude Meerdijk (tussen het perceel met nr. 66 en de 
aansluiting met de Rondweg) als verplicht (brom)fietspad door plaatsing van de borden G12a, 
als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 

2. tot het opheffen van de verbinding voor gemotoriseerd verkeer tussen Angelslo en de 
Rondweg, via de Oude Meerdijk. 

conform de bij dit besluit behorende tekening. 
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Burgemeester en wethouders, 
namens dezen// 
het waarnemejra hoofd van de afdeling Verkeer, Vervoer en Wegen, 

Jegen djt^besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na publicatie bezwaar aantekenen bij 
.burgemeester en wethouders van Emmen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en belangen 

-$> betreffen die door de verkeerswetgeving worden beschermd. 

Afschrift van dit besluit is verzonden aan: 
- het college van gedeputeerde staten van Drenthe; 
- het parket van de Arrondissementsbank te Assen; 
- de heer kantonrechter te Emmen; 
- korpschef van de regiopolitie, afdeling Emmen; 
- afd. onderhoud openbare werken van de gemeente Emmen. 
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Aan deze tekening kunhen geen rechten worden ontleendi 
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G*««5S9I Tekening behoort bij 
•^l/A^A verkeersbesluit aanwijzen 
~*fdN*\ Oude Meerdijk als 
/-y\/vX (brom)fietspad 



Verkeersbesluit 
Het college van burgemeester eri 
wethouders maakt, gelet op het 
bepaalde in de Algemene wet be

stuursrecht, bekend dat zij een ver

keersbesluit heeft genomen inhou

dende: X • 
• Het aanwijzen van het gedeelte.. 

LvarldeOudeJvleeFdijk(tussenhet 
perceel met nr. 66 en'de aanslui

ting met de Rondweg) als vér: 
plicht (brom)fietspad. Hierdoor 
komt de verbinding tussen An

gelslo en de Rondweg, via de 
Oude Meerdijk, voor gemotori

seerd verkeer te vervallen. Deze j 
wijziging vindt plaats in het kader! 
van het woninguitbreidingsplan j 
Oude Meerdijk. | 

Het desbetreffende verkeersbesluit 
met de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf heden tot én;met zes 
weken na publicatie (15 februari 

 2005) ter inzage bij: de afdeling 
Verkeer (gebouw C, kamer 307). De 
stukken kunnen worden ingezien 
van 8.3013.00 uur. 
Belanghebbenden kunnen gedu

rende zes weken na de publicatie

datum hun bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Emmen, Postbus 
30001,7800 RA Emmen. Zij kunnen 
dit ook mondeling doen. Hiervoor 

dient een afspraakte
:
worderrge=

J 

maakt bij de afdeling Verkeer (tel. 
(05910 68 57 93)! Het bezwaar

schrift dient gemotiveerd te zijn en 
belangen betreffen die door de ver

keerswetgeving worden be

schermd. ■■;
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