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Provincie Zeeland

Directie Economie en Mobiliteit
Infrabeheer

bericht op email van:

24 november 2011
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ons kenmerk:

11118832

afdeling:

tntraceheer

bijlage(n):

1

behandeld door:
doorkiesnummer:
onderwerp:

•

verzonden:

Ontheffing

RW parallelweg Oesterdam (N659)

30 NOV, 2011

Geachte
Hierbij zend ik u de gevraagde ontheffing RW 1990 toe.
Omdat per 1 januari 2011 de leges tarieven lager dan € 40,- zijn geschrapt in de Legesverordening
Zeeland 2007, zijn hiervoor geen legeskosten meer verschuldigd.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,
namens dezen,

•

Sectorhoofd

Droge Infrstructuur.

Nieuw tel. nr. 0118 - 631080

Bezoekadres Kanaalweg I, Middelburg
• Postbus 8065
" 4330 EB Middelburg
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Provincie Zeeland

Middelburg, 30 november 2011
nummer: 11118832
afd. Infrabeheer

Het Sectorhoofd Droge Infrastructuur
van de provincie Zeeland te Middelburg

Daartoe gemachtigd door de directeur van de Directie Economie en Mobiliteit;
beschikkende op het verzoek van Projectbureau Zeeweringen, Kanaalweg 1 te Middelburg van .24 november
2011,
gelet op artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

besluit:

I.

Aan Projectbureau Zeeweringen, ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel10 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, uitsluitend ten behoeve van het berijden van het
fietspad langs de provinciale weg N659 op de Oesterdam en geldig tot en met 1 augustus 2012;
met inachtneming van de volgende voorschriften:
1. Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt voor het verbeteren van de steenbekleding van de dijk van de Oesterdam-Zuid.
2. Bij het gebruik maken van deze ontheffing moet zoveel mogelijk vrije doorgang worden
verleend aan het (brom)fietsverkeer en dient een rijsnelheid van maximaal 40 km/u te worden
aangehouden.
3. Bij (tijdelijke) versmallingen worden waarschuwingsborden voor het langzaam verkeer
geplaatst.
4. Bij gebruikmaking van deze ontheffing dient een fotokopie ervan in het motorvoertuig aanwezig
te zijn.

11.

Afschrift van dit besluit te zenden aan:
De regiopolitie Zeeland, bureau Tholen, Simon Lindhoutstraat 1,4691 GA Tholen.

Ill.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende)
Het bezwaarschrift richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Zeeland,
t.a.v. de directie E & M
Postbus 524
4330 AM Middelburg
In
•
•
•
•
•
•

schriftelijk bezwaar maken.

uw bezwaarschrift neemt u ten minste op:
uw naam
uw adres
de datum
tegen welk besluit u bezwaar maakt
waarom u bezwaar maakt
uw handtekening

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken, na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, indienen.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending die u hierboven vermeld ziet.
Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.
Nieuw tel. nr. 0118 - 631080
Bezoët;t;r~'s:
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Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt
daar om vragen door het bellen van het telefoonnummer, vermeld bij de naam van de behandeld ambtenaar.
U wordt er op gewezen, dat het indienen van een bezwaarschrift
schorst.

de werking van het besluit niet

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan degene die bezwaar maakt een
verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan
de President van de Arrondissementsrechtbank
te Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015,
4330 KA Middelburg.

gedeputeerde staten,

ectorhoofd Droge Infrastructuur.

Behoort bij brief d.d. 30/11/2011

met ons kenmerk:

11118832 van de afdeling

Infrabeheer
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