
Gemeente Cuijk - verkeersbesluit - gebod tot het volgen van de rijrichting naar links - uitrit 

parkeerplaats Hardweg, Linden 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CUIJK 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit 

verkeersbesluit te nemen, 

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een 

verkeersbesluit 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, 

OVERWEGENDE: 

Dat aan de Hardweg in Linden camping ‘t Loo is gelegen; 

Dat de uitrit van deze camping en botenhelling binnen de bebouwde kom van Linden is gelegen, waar 

een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur geldt; 

Dat de gemeente Cuijk sinds 2013 heeft aangegeven medewerking te verlenen aan het uitbreiden van 

camping ’t Loo in Linden; 

dat deze uitbreiding onder andere extra aanlegsteigers en camperplaatsen heeft opgeleverd; 

dat er door het aanleggen van extra aanlegsteigers en camperplaatsen ook meer auto’s met grote 

botentrailers en campers over de toeleidende weg naar de camping door het dorp rijden; 

dat dit in het hoogseizoen nog wel eens ongewenste situaties oplevert; 

dat de gemeente hierover al sinds het begin van de uitbreiding over in overleg is met de dorpsraad van 

Linden om hiervoor reële maatregelen te treffen die de dorpsbewoners niet te veel beperken; 

dat er op de Hooge Voort eind 2020 passeervakken zijn aangebracht, zodat auto’s met botentrailers en 

campers elkaar goed kunnen passeren op deze weg; 

dat om ongewenste situaties in het dorp te voorkomen het wenselijk is dat het verkeer uitrijdend van 

de parkeerplaats van de botenhelling via de Hooge Voort naar de Raamweg rijdt; 

dat dit gerealiseerd wordt door komende vanaf deze parkeerplaats een gebod tot het volgen van de 

rijrichting naar links in te stellen; 

dat voor deze verkeersmaatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen; 

dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 

1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en 

hinder te voorkomen; 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer 

overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps 

Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze instemt gaat met het onderstaande besluit; 

 

BESLUITEN: 

Op grond van vorenstaande overwegingen tot: 

In stellen van een gebod tot het volgen van de rijrichting naar links voor het verkeer komende vanaf de 

parkeerplaats van de botenhelling behorende bij camping ’t Loo in Linden door het plaatsen van bord 

D05L van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform de bij dit 

besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening; 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN: 

BEZWAARCLAUSULE 

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en 

wethouders van de gemeente Cuijk. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van 

burgemeester en wethouders Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient 

u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om 

voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, 

sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

Cuijk, 8 juni 2021 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk, 

Martijn Jansen 

Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud 

 


