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Gemeente Leiden, verkeersbesluit
verplaatsen twee bushaltes op de
Haagweg te Leiden

Situatietekening: Z/19/1404386
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,
Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het
Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop
gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is
ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,
Overwegende dat:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

de inritconstructie ter hoogte van de panden met huisnummers 77 en 79 wordt heringericht;
de herinrichting wenselijk is om voldoende opstelruimte te creëren tussen het fietspad en de
rijbaan van de Haagweg, gezien de ontwikkeling van de bedrijven gevestigd aan de westzijde van
deze inritconstructie;
gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is na de herinrichting, de bushaltehaven op dezelfde
locatie aan de Haagweg niet wenselijk is en tevens niet is ingericht als toegankelijke halte voor
mindervaliden;
de bushalte daarom wordt verplaatst richting het kruispunt van de Haagweg met de Ter Haarkade;
de bushalte in tegenovergestelde richting nabij het kruispunt van de Haagweg met de Churchillaan
momenteel niet toegankelijk is voor mindervaliden is vanwege de aanwezige trap;
het wenselijk is om ook deze bushalte toegankelijk te maken voor mindervaliden;
gezien bovenstaande overwegingen een bushalte wordt gerealiseerd nabij het kruispunt van de
Haagweg met de Ter Haarkade;
op deze manier de bushaltes in beide richtingen tegenover elkaar gelegen zijn;
deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;
overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief
advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;
de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende
BESLUITEN:
1.
2.
3.

4.

de bushalte op te heffen op de Haagweg nabij huisnummers 77 en 79, door het verwijderen van
bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990;
de bushalte op te heffen nabij het kruispunt Haagweg – Churchillaan, door het verwijderen van
bord model L3 van bijlage 1 van het RVV 1990;
een bushalte in te stellen aan de zuidzijde van het kruispunt Haagweg en de Ter Haarkade, aan
de westzijde van de Haagweg, door het plaatsen van bord model L3 van bijlage 1 van het RVV
1990;
een bushalte in te stellen aan de zuidzijde van het kruispunt Haagweg en de Ter Haarkade, aan
de oostzijde van de Haagweg, door het plaatsen van bord model L3 van bijlage 1 van het RVV
1990;

Leiden, 26 augustus 2019
burgemeester en wethouders van Leiden
Namens dezen,
L.Bezemer
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Teammanager Ontwerp en Mobiliteit
Definitief verkeersbesluit (basis)
Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 30 augustus 2019 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl.
Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 30 augustus 2019 tot en met 11 oktober 2019 ter
inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum
van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente
Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder
vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit ‘verkeersbesluit verplaatsen twee bushaltes op de Haagweg
te Leiden’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den
Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan om het besluit te schorsen.
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