
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1 CROW Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en 
vervoer, en werk en veiligheid. 
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2 VOP Voetgangersoversteekplaats 
3 ASVV Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom 
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Bijlage bij verkeersbesluiten 2020-11 2020-12 2020-13 en 2020-14

situatie in uitvoering Emmalaan gereed in april 2021











rotonde Emmalaan Beatrixlaan Elemert 

2020-11 

Burgemeester en wethouders van Texel; 

  

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

de feitelijke situatie 

dat de kruisingen van de Emmalaan met Beatrixlaan en Elemert kort na elkaar liggen, hetgeen met re- 

gelmaat tot onoverzichtelijke verkeerssituaties leidt; 

dat in de Emmalaan de maximumsnelheid 50 km/u is vanaf het bebouwde-kombord van Den Burg; 

dat de Emmalaan onderdeel is van de ring van 50 km/uur wegen rond het centrum van Den Burg; dat 

er langs de Emmalaan tussen Pontweg en Haffelderweg een vrij liggend fietspad ligt; 

dat de snelheid van het autoverkeer op de Emmalaan vaak hoger is dan 50 km door de aanwezigheid 

van asfalt en een vrij liggend fietspad; dat er een reconstructie in uitvoering is van de Emmalaan van- 

wege de aanleg van een sporthal en de bouw van een basisschool voor alle kinderen van Den Burg; 

dat dit verkeersbesluit wordt genomen in samenhang met de besluiten 2020-12 (Emmalaan 30 km/uur), 

2020-13 (fietsstrook Emmalaan) en 2020-14 (fietspad achter school Emmalaan); 

de wenselijke situatie 

dat een rotonde op de locatie waar de Beatrixlaan en de Elemert op de Emmalaan uitkomen de verkeers- 

snelheid laag houdt en een goede doorstroming geeft; 

dat verkeer op de rotonde voorrang heeft, zodat al het naderend verkeer eerst voorrang dient te geven 

en langzaam rijdt;dat er kort na de rotonde in de Emmalaan een 30 km zone begint in de Elemert en in 

de Emmalaan richting de scholen; 

dat op de rotonde een fietsstrook aanwezig is;dat er rondom de rotonde voetgangersoversteekplaatsen 

komen met een tussenstop in het midden zodat de voetganger in 2 etappes kan oversteken; 

overwenegde voorts 

dat deze maatregel genomen wordt in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en de bruik- 

baarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994); 

dat de overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, een positief advies heeft 

gegeven op 6 december 2017, 6 maart 2018 en 24 september 2020; 

gelet op de bepalingen van en op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens; 

BESLUIT 

  

1. na aanleg van de rotonde op de locatie waar de Beatrixlaan en de Elemert op de Emmalaan uit- 

komen de juiste figuratie en borden D01 en D02 conform bijlage 1 van het RVV 1991 te plaatsen; 

2. bij de voetgangersoversteekplaatsen de figuratie en borden L02 conform bijlage 1 van het RVV 

1991 te plaatsen; 

3. dit besluit in te laten gaan op 1 maart 2021 of zoveel eerder als de reconstructie gereed is; 

4. een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel; 
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dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in de digitale Staatscourant en in een plaat- 

selijk blad.  

Den Burg 23 december 2020 burgemeester en wethouders van Texel, 

Namens deze, 

J.J. Brouwer 

manager gemeentewerken 

Mededelingen 

Bezwaar- of beroepsclausule 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bij ons een be- 
zwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het be- 
zwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo 
mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedei- 
sende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in 
te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten ge- 
heven.Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bij ons een 
bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het 
bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en 
zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in 
spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten 
geheven. 
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Emmalaan fietsstroken 

2020-13 

Burgemeester en wethouders van Texel; 

  

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Overwegende de feitelijke situatie 

dat in de Emmalaan de maximumsnelheid 50 km/u is vanaf het bebouwde-kombord van Den Burg; 

dat de Emmalaan onderdeel is van de ring van 50 km/uur wegen rond het centrum van Den Burg; dat 

er langs de Emmalaan tussen Pontweg en Haffelderweg een vrij liggend fietspad ligt; 

dat de snelheid van het autoverkeer op de Emmalaan vaak hoger is dan 50 km/u; 

dat er een reconstructie in uitvoering is van de Emmalaan vanwege de aanleg van een sporthal en een 

basisschool voor alle kinderen van Den Burg; 

dat het CROW in het algemeen niet positief adviseert over vrij liggende fietspaden binnen de bebouwde 

kom omdat deze leiden tot onveilig verkeersgedrag van automobilisten; 

dat dit verkeersbesluit wordt genomen in samenhang met de besluiten 2020-11 (rotonde Emmalaan), 

2020-12 (Emmalaan 30 km/uur) en 2020-14 (fietspad achter school Emmalaan); 

Overwegende de wenselijke situatie 

dat het fietsverkeer op de weg een remmende werking heeft zodat alle verkeer langzamer rijdt; 

dat fietsstroken van 1,75 meter in rode kleur passen binnen het profiel van de Emmalaan; 

dat op het gedeelte van de Emmalaan ter hoogte van de scholen waar 30 km wordt ingesteld geen 

fietsstrook nodig is; 

  

Overwegende voortsdat deze maatregel genomen wordt in verband met het verzekeren van de veiligheid 

op (en de bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 Wegenver- 

keerswet 1994); 

dat de overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, een positief advies heeft 

gegeven op 6 december 2017 en 6 maart 2018 en 24 september 2020; 

gelet op de bepalingen van en op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels 

en Verkeerstekens; 

BESLUIT 

  

1. na reconstructie van de Emmalaan het vrij liggende fietspad op te heffen en de borden G11 conform 

bijlage 1 van het RVV 1991 te verwijderen; 

2. na de reconstructie fietsstroken te maken door het aanbrengen van een figuratie op de weg; 

3. dit besluit in te laten gaan op 1 april 2021 of zoveel eerder als de reconstructie gereed is; 

4. een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel; 

dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in de digitale Staatscourant en in een plaat- 

selijk blad.  

Den Burg 23 december 2020 
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burgemeester en wethouders van Texel 

Namens deze, 

J.J. Brouwer 

manager gemenetwerken 

Mededelingen 

Bezwaar- of beroepsclausule 
[1] Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bij ons een 
bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het 
bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en 
zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in 
spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten 
geheven. 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bij ons een be- 
zwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het be- 
zwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo 
mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedei- 
sende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in 
te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten ge- 
heven. 
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