Nieuwsbrief 4
Prins Bernhardstraat
Cebtru
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief met betrekking tot het project “Herinrichting Prins
Bernhardstaat”. Deze nieuwsbrief gaat in op het instellen van het éénrichtingsverkeer.
Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer
In onze nieuwsbrief van oktober j.l. hebben wij aangegeven dat we de proefopstelling met betrekking
tot het éénrichtingsverkeer in ieder geval voor het komende jaar continueren. In elk geval tot dat we
starten met de reconstructie van de Prins Bernhardstraat. Om die reden heeft het college een
verkeersbesluit genomen. Dit besluit treed in werking op woensdag 21 november. Vanaf die dag ligt het
besluit gedurende 6 weken ter inzage bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente Asten.
Het KCC is op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur geopend. Op woensdag van 8.30
tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Voor het inzien van het verkeersbesluit hoeft u geen
afspraak te maken.
Rechtsmiddelen
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in de
bijlage. Uw bezwaar wordt behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Zij brengt advies uit aan het
college. Het advies van de bezwaarschriftencommissie is niet bindend. Op basis van de ingediende
bezwaren en het advies van de bezwaarschriftencommissie heroverweegt het college haar eerdere
besluit. Het maken van bezwaar is daarmee geen gerechtelijke procedure maar in feite een bestuurlijke
heroverweging.
Reconstructie Prins Bernhardstraat
Komende periode gaan we ons richten op de aanpak van dit gedeelte van de prins Bernhardstraat. Eerst
starten wij met het maken van een schetsontwerp dat wij vervolgens aan u voorleggen. U kunt dan uw
ideeën en/of opmerkingen op het ontwerp kenbaar maken. Daarna beoordelen wij alle ingebrachte zaken
en passen wij zo nodig het ontwerp aan. Voordat het ontwerp naar de politiek gaat leggen wij het nog
aan u voor.
Tijdelijke puinweg
Vanuit de werkgroepleden hebben we vernomen, dat het verkeer bij het parkeerterrein naast Dinertijd
zich wel eens vastrijdt. Als het druk is met parkeren, is het lastig keren en moet men achteruitrijdend
het parkeerterrein verlaten. Het uitzicht is niet optimaal. Daarom heeft men aan de gemeente gevraagd
om een tijdelijke weg te maken waardoor het mogelijk is om rond te rijden.
Beheermaatschappij Van der Loo is de ontwikkeling van het naastgelegen woongebied aan het opstarten.
In overleg met hen is gekeken naar mogelijkheden. Van der Loo is bereid om op korte termijn
puinverharding aan te leggen zodat verkeer rond kan rijden. De tijdelijke weg is alleen toegankelijk voor
autoverkeer. Vrachtwagens en bussen kunnen de draai niet nemen. Zodra Van der Loo gaat beginnen
met de bouw van de woningen en de aanleg van de infra heeft men deze ruimte weer nodig. Op dat
moment wordt de tijdelijke weg afgesloten en is de situatie weer zoals hij nu is.
Het is niet de bedoeling dat er op of naast de tijdelijke weg geparkeerd wordt. Er komen obstakels die
het parkeren tussen de bomen onmogelijk maakt. Omdat het een smalle weg is komen er éénrichtingsverkeersborden te staan. U kunt dan vanaf het parkeerterrein richting de Prins Bernhardstraat rijden en
niet andersom.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de heer Mertens van de gemeente Asten. Dit kan zowel telefonisch (0493-671212) als via
de mail (r.mertens@asten.nl).

BIJLAGE
Rechtsmiddelen
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met ons besluit? En bent u belanghebbende?
Dan kunt u bezwaar maken.
U doet dat door binnen zes weken na de bekendmaking van ons besluit een bezwaarschrift te
sturen naar:
het college van burgemeester en wethouders van Asten
Postbus 290
5720 AG ASTEN.
U kunt het bezwaarschrift zelf opstellen en dit schriftelijk indienen.
Vermeld hierin:
 uw naam en adres;
 tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 wat uw bezwaargronden zijn.
Dateer en onderteken het bezwaarschrift.
Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een volmacht mee.
Meer informatie vindt u op: www.asten.nl/contact/bezwaar-maken

Verzoek om een voorlopige voorziening indienen
Het maken van bezwaar schorst de werking van ons besluit niet. Ons besluit treedt dus in werking en
kan worden uitgevoerd.
Om te voorkomen dat door een besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan kunt u, de rechter vragen
om het besluit te schorsen. Er moet dus sprake zijn van een spoedeisend belang én voorwaarde is
dat u bezwaar maakt.
Een verzoek om een besluit te schorsen wordt ook wel een verzoek om een voorlopige voorziening
genoemd. De rechter zal een uitspraak doen op uw verzoek om een voorlopige voorziening.
U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen door een verzoekschrift voorlopige
voorziening te sturen naar:
de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt zelf een verzoekschrift opstellen en dit schriftelijk indienen.
Vermeld hierin:
 uw naam en adres
 wat het spoedeisend belang is
 wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.
Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechtbank sturen.
Meer informatie kunt u vinden op: www.rechtspraak.nl
Via deze site kunt u uw verzoekschrift ook digitaal indienen.

