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Verkeersbesluit: intrekken hoogte- en
tonnagebeperking brug Vinkenbergstraat
Schin op Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij besloten hebben om
1.
2.

Het verkeersbesluit d.d. 15 juli 2015, te weten “Instellen hoogte- en tonnagebeperking brug Vinkenbergstraat te Schin op Geul”, in te trekken;
De oorspronkelijke geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan
de totaalmassa hoger is dan 3 ton, ter plaatse te herstellen middels het aanbrengen van bord C21
(3t) uit het RVV 1990.

Het verkeersbesluit inclusief bijlagen ligt vanaf dinsdag 15 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage
op het Klanten Contact Centrum (KCC) van Valkenburg aan de Geul, tijdelijk gevestigd in het complex
Polfermolen (gedurende reguliere openingstijden).
Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bij het College van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg bezwaar maken door het indienen van
een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:
a.
b.
c.
d.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt
u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht,
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht verzoeken een zogenaamde voorlopige
voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden.
Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie
hierover kunt u terecht bij de rechtbank.
Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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