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Verkeersbesluit voorrang Hoofdweg 

zaak 3034398 

Burgemeester en wethouders van Texel; 

Gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1d, sub dvan de Wegenverkeerswet; 

  

Overwegen de feitelijke situatie; 

    

1. het verkeersbesluit van 12 februari 2021, nr. 2021-05 waarbij de voorrang op de Hoofdweg en 

Schorrenweg werd opgeheven voor wat betreft de Hoofdweg wordt ingetrokken; 

2. de gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat de Hoofdweg als verbindingsweg tussen De 

Waal en De Cocksdorp een voorrangsweg wordt; 

3. de Hoofdweg blijft in de 60 km/uur zone; 

4. de borden zijn aangepast op 20 juli 2021; 

5. het asfalt op het kruisingsvlak blijft geheel rood tot groot onderhoud nodig is; 

6. de overleggroep verkeerszaken Texel heeft op 26 augustus 2021 negatief geadviseerd ten aanzien 

van dit besluit; 

7. door het verkeersbesluit met nummer 2021-13 komen er op de Hoofdweg fietssuggestiestroken 

waarmee de inrichting voor de maximumsnelheid van 60 km/uur extra invulling krijgt; 

    

  

Overwegende de wenselijke situatie; 

  het in lager aantal aanwezige verkeer op de zijwegen Muyweg, Slufterweg, Oorsprongweg 

en Hollandseweg geeft verplicht voorrang; 
1. 

  

  

Overwegende voorts; 

  

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

bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 Wegenverkeers- 

wet 1994); 

2. het advies van de overleggroep verkeerszaken Texel wordt niet gevolgd, omdat de voorrang geen 

ontregelend effect heeft op het verkeer en – gelet op de verkeersintensiteiten op de Hoofdweg en 

de daarop uitkomende zijwegen – niet onlogisch genoemd kan worden; 

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

en verkeerstekens. 

  

  

Besluiten 

1. In de Gasthuisstraat tussen Pontweg en Beatrixlaan een maximumsnelheid van 30 km/uur in te 

stellen, na aanpassing van de inrichting van de kruising met de Verzetstraat tot een plateau door 

het instraten van de tekst ZONE en het plaatsen van de borden C1 (30 km/u zone en einde zone) 

bijlage 1 van het RVV 1990; 

2. dit besluit in te laten gaan op 18 juni 2021; 

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

4. dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in de digitale Staatscourant en in een 

plaatselijk blad. 

  

  

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

bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 Wegenverkeers- 

wet 1994). De overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, heeft een po- 

sitief advies gegeven op 27 mei 2021; 

Texel, 4 oktober 2021. 

Burgemeester en wethouders van Texel, 

Nr. 351085 
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Namens dezen, 

De manager Gemeentewerken 

De heer J.J. Brouwer 

Ingevolge de Algemene wet Bestuursrecht kunt u 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 verzoek- 
schrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven. 
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20210625-1012

Gemeente Texel

Postadres 
Postbus 200 
1790AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15 
1791 AT Den Burg

Verkeersbesluit Gasthuisstraat 30 km/uur
2021 -092982617Zaaknummer Volgnummer

T 14 0222 
F 0222 - 362287 
E gemeente@texel.nl 
I www.texel.nl

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• De Gasthuisstraat is een van de 7 toegangsroutes in de bebouwde kom van Den Burg 

richting het centrum;
• De Gasthuisstraat tussen Pontweg en Beatrixlaan is ingericht met fietsstroken en aan één 

zijde een volledig voetpad;
• De aanwezige bomenrij geeft geen ruimte voor een voetpad; er ontbreekt aan 1 zijde een 

voetpad over een lengte van 125 meter;
• In de zijstraat Verzetstraat is een complex van 64 wooneenheden voor ouderen 

gerealiseerd, die ook veilig gebruik willen maken van de straat;
• In overleg met de vertegenwoordigers van de nieuwe bewoners er is besloten om op de 

kruising van de Gasthuisstraat en Verzetstraat een plateau te maken met een 
voetgangersoversteekplaats;

• Een plateau geeft een gelijkwaardige kruising aan en dat is beter in een 30 km gebied;
• Bewoners van de Verzetstraat moeten eerst oversteken om te lopen via een voetpad naar 

het centrum van Den Burg;
• Het is drukker geworden in de Gasthuisstraat nu de Kogerstraat minder aantrekkelijk is om 

in te rijden naar het centrum;
• De gemeten snelheid van het verkeer was in 2020 ter plaatse 39 km/uur (V85);
• De gemeenteraad heeft uitgesproken om 30 km/uur in te stellen in alle bebouwde kommen 

van de dorpen waar de inrichting eenvoudig is aan te passen;

Overwegende de wenselijke situatie
• De oudere bewoners van Den Burg kunnen veilig gebruik maken van de Gasthuisstraat;
• De tekst ‘zone’ wordt ingestraat bij het bebouwde-kombord;
• In Schoorwel en Verzetstraat is al 30 km/uur ingesteld, in de Gasthuistraat wordt nu een 

maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld dit is nu beperkt tot deze wegen, maar het is de 
bedoeling dat in een later stadium ook de Beatrixstraat wordt afgewaardeerd naar 30 
km/uur, waardoor dit een aaneengesloten 30-zone wordt tot in het centrum.

Overwegende voorts
• dat deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en 

de bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994). De overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel 
uitmaakt, heeft een positief advies gegeven op 27 mei 2021;

gelet op de bepalingen van en op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens;
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Besluiten
In de Gasthuisstraat tussen Pontweg en Beatrixlaan een maximumsnelheid van 30 km/uur in 
te stellen, na aanpassing van de inrichting van de kruising met de Verzetstraat tot een 
plateau-door het instraten van de tekst ZONE en het plaatsen van de borden Cl (30 km/u 
zone en einde zone) bijlage 1 van het RW 1990; 
dit besluit in te laten gaan op 18 juni 2021;
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 plaatselijk blad.

1.

2.

3.

4.

Texel, 22 juni 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,

de manager Gemeentewerken

de heer J.J. Brouwer

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u 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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Gemeente Texel

Postadres

Postbus 200 
1790 AE Den Burg

BezoekadresVerkeersbesluit Gasthuisstraat VOP Emmalaan 15
1791 AT Den Burg

2982617 2021 -10Zaaknummer Volgnummer
T 1^10222 
F 0222 - 362287 
E gemeentestexel.nl 
I www.texel.nl

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• De Gasthuisstraat is een van de 7 toegangsroutes in de bebouwde kom van Den Burg richting 

het centrum;
• De Gasthuisstraat tussen Pontweg en Beatrixlaan is ingericht met fietsstroken en aan één 

zijde een volledig voetpad;
• De aanwezige bomenrij geeft geen ruimte voor een voetpad; aan een zijde ontbreekt een 

voetpad over een lengte van 125 meter;
• In de zijstraat Verzetstraat is een nieuwbouw-complex van 64 wooneenheden voor ouderen 

gerealiseerd; de bewoners willen veilig gebruik kunnen maken van de straat;
• In overleg met de vertegenwoordigers van de nieuwe bewoners is besloten om op de 

kruising van de Gasthuisstraat en Verzetstraat een plateau te maken met een 
voetgangersoversteekplaats;

• Tegelijk met dit verkeersbesluit wordt in de Gasthuistraat een maximumsnelheid van 30 
km/uur ingesteld;

• Bewoners van de Verzetstraat moeten eerst oversteken om te lopen via een voetpad naar 
het centrum van Den Burg;

• Het is drukker geworden in de Gasthuisstraat nu de Kogerstraat minder aantrekkelijk is om 
in te rijden naar het centrum;

• In 2020 is een snelheidsmeting gedaan en werd de V85 vastgesteld op 39 km/uur;
• Een voetgangersoversteekplaats (VOP) is volgens geldende normen niet per se noodzakelijk, 

maar kan gelet op de feitelijke situatie positief werken voor (het gevoel van) veiligheid van 
omwonenden;

Overwegende de wenselijke situatie
• de oudere bewoners van Den Burg kunnen veilig de Gasthuisstraat oversteken;
• In Schoorwel en Verzetstraat is al 30 km./uur ingesteld, in de Gasthuistraat wordt nu een 

maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld dit is nu beperkt tot deze wegen, maar het is de 
bedoeling dat in een later stadium ook de Beatrixstraat wordt afgewaardeerd naar 30 
km/h, waardoor dit een aaneengesloten 30-zone wordt tot in het centrum.

Overwegende voorts
• deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en de 

bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994). De overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel 
uitmaakt, heeft in zijn vergadering van 27 mei 2021 dit onderwerp besproken; de 
vertegenwoordiger van de Korpschef van de politie heeft verklaard dat de noodzaak voor 
een VOP ter plaatse ontbreekt; niettemin heeft de overleggroep positief geadviseerd;
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gelet op de bepalingen van en op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens;

Besluiten
In de Gasthuisstraat een voetgangersoversteekplaats in te stellen op de kruising met de 
Verzetstraat, na aanpassing van de inrichting van de kruising tot een plateau, door het 
plaatsen van bord L2, bijlage 1 van het RW 1990; 
dit besluit in te laten gaan op 18 juni 2021;
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 plaatselijk blad.

1.

2.
3.
4.

Texel, 22 juni 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,
de manager Gemeentewerken,

de heer J.J. Brouwer

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u 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.

2/2



20211005-1044

Postadres

Postbus 200 
1790 AE Oen Burg

Bezoekadres

Emmalaan 15 
1791 AT Den Burg

Verkeersbesluit fietssuggestiestroken 

Hoofdweg
T 14 0222 
F 0222 - 362287 
E gemeente@texet.nl 
I www.texel.nl

3034398Zaaknummer 2021 - 13Volgnummer

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• de Hoofdweg is een redelijk drukke weg in de 60 km/uur zone;
• er is geen vrij liggend fietspad langs de Hoofdweg;

Overwegende de wenselijke situatie
• de snelheid van de auto wordt lager als er fietssuggestiestroken op de weg zijn 

aangebracht;
• door de weg visueel te versmallen zal het verkeer minder snel rijden en ruimte geven aan 

de fietser;
• de fietser krijgt een duidelijke eigen plaats op de weg;

Overwegende voorts
• deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en de 

bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994).

• de overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, heeft een positief 
advies gegeven op 26 augustus 2021;

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

Besluiten
een fietssuggestiestrook aan te brengen op de Hoofdweg aan beide zijden van de weg van 
1,5 meter breed;
dit besluit in te laten gaan op 15 september 2021;
een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel;
dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in het digitale gemeenteblad en
in een plaatselijk blad.

1.

2.
3.
4.

Texel, 4 oktober 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,
de manager Gemeentewerken,

de heer J.J. Brouwer
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Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.
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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L
Gemeente Texel

Postadres

Postbus 200 
1790 AE Den Burg

Bezoekadres

Emmalaan 15 
1791 AT Den Burg

Verkeersbesluit fietssuggestiestroken 

Hoofdweg
T 14 0222 
F 0222 362287 
E gemeente@texel.nl 
I www.texel.nl

3034398 2021 - 13Zaaknummer Volgnummer

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• de Hoofdweg is een redelijk drukke weg in de 60 km/uur zone;
• er is geen vrij liggend fietspad langs de Hoofdweg;

Overwegende de wenselijke situatie
• de snelheid van de auto wordt lager als er fietssuggestiestroken op de weg zijn 

aangebracht;
• door de weg visueel te versmallen zal het verkeer minder snel rijden en ruimte geven aan 

de fietser;
• de fietser krijgt een duidelijke eigen plaats op de weg;

Overwegende voorts
• deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en de 

bruikbaarheid van) de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994).

• de overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, heeft een positief 
advies gegeven op 26 augustus 2021;

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

Besluiten
een fietssuggestiestrook aan te brengen op de Hoofdweg aan beide zijden van de weg van 
1,5 meter breed;
dit besluit in te laten gaan op 15 september 2021;
een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel;
dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in het digitale gemeenteblad en
in een plaatselijk blad.

1.

2.
3.
4.

Texel, 4 oktober 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,
de manager Gemeentewerken,

de heer J.J. Brouwer
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Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het bestuit 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 mogetijk 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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20211005-1045

Postadres
Postbus 200 
1790 AE Den Burg

Bezoekadres
Emmalaan 15 
1791 AT Den Burg

Verkeersbesluit voorrang Hoofdweg
3034398 2021 - 12Zaaknummer Volgnummer

T 14 0222 
F 0222 362287 
E gemeente@texel.nl 
I www.texel.nl

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• het verkeersbesluit van 12 februari 2021, nr. 2021-05 waarbij de voorrang op de Hoofdweg 

en Schorrenweg werd opgeheven voor wat betreft de Hoofdweg wordt ingetrokken;
• de gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat de Hoofdweg als verbindingsweg tussen 

De Waal en De Cocksdorp een voorrangsweg wordt;
• de Hoofdweg blijft in de 60 km/uur zone;
• de borden zijn aangepast op 20 juli 2021;
• het asfalt op het kruisingsvlak blijft geheel rood tot groot onderhoud nodig is;
• de overleggroep verkeerszaken Texel heeft op 26 augustus 2021 negatief geadviseerd ten 

aanzien van dit besluit;
• door het verkeersbesluit met nummer 2021-13 komen er op de Hoofdweg 

fietssuggestiestroken waarmee de inrichting voor de maximumsnelheid van 60 km/uur extra 
invulling krijgt;

Overwegende de wenselijke situatie
• het in lager aantal aanwezige verkeer op de zijwegen Muyweg, Slufterweg, Oorsprongweg 

en Hollandseweg geeft verplicht voorrang;

Overwegende voorts
• dat deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en 

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

• het advies van de overleggroep verkeerszaken Texel wordt niet gevolgd, omdat de voorrang 
geen ontregelend effect heeft op het verkeer en - gelet op de verkeersintensiteiten op de 
Hoofdweg en de daarop uitkomende zijwegen - niet onlogisch genoemd kan worden;

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

Besluiten
voorrang in te stellen voor verkeer op de Hoofdweg en de daarvoor bedoelde borden te 
plaatsen rondom de kruisingen met de Muyweg, de Slufterweg, de Oorsprongweg en de 
Hollandseweg, te weten de borden BI, B2 en B7, als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 ; 
dit besluit in te laten gaan op 20 juli 2021;
een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel;
dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in het digitale gemeenteblad en
in een plaatselijk blad.

1.

2.
3.
4.
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Texel, 4 oktober 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,
de manager Gemeentewerken,

de heer JJ. Brouwer

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.
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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Gemeente Texel

Postadres

Postbus 200 
1790 AE Den Burg

Bezoekadres

Emmalaan 15 
1791 AT Den Burg

Verkeersbesluit voorrang Hoofdweg
3034398Zaaknummer 2021 - 12Volgnummer

T 14 0222 
F 0222 - 362287 
E gemeentestexel.nl 
I www.texel.nl

Burgemeester en wethouders van Texel;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie
• het verkeersbesluit van 12 februari 2021, nr. 2021-05 waarbij de voorrang op de Hoofdweg 

en Schorrenweg werd opgeheven voor wat betreft de Hoofdweg wordt ingetrokken;
• de gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat de Hoofdweg als verbindingsweg tussen 

De Waal en De Cocksdorp een voorrangsweg wordt;
• de Hoofdweg blijft in de 60 km/uur zone;
• de borden zijn aangepast op 20 juli 2021;
• het asfalt op het kruisingsvlak blijft geheel rood tot groot onderhoud nodig is;
• de overleggroep verkeerszaken Texel heeft op 26 augustus 2021 negatief geadviseerd ten 

aanzien van dit besluit;
• door het verkeersbesluit met nummer 2021-13 komen er op de Hoofdweg 

fietssuggestiestroken waarmee de inrichting voor de maximumsnelheid van 60 km/uur extra 
invulling krijgt;

Overwegende de wenselijke situatie
• het in lager aantal aanwezige verkeer op de zijwegen Muyweg, Slufterweg, Oorsprongweg 

en Hollandseweg geeft verplicht voorrang;

Overwegende voorts
• dat deze maatregel wordt genomen in verband met het verzekeren van de veiligheid op (en 

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

• het advies van de overleggroep verkeerszaken Texel wordt niet gevolgd, omdat de voorrang 
geen ontregelend effect heeft op het verkeer en - gelet op de verkeersintensiteiten op de 
Hoofdweg en de daarop uitkomende zijwegen - niet onlogisch genoemd kan worden;

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

Besluiten
1. voorrang in te stellen voor verkeer op de Hoofdweg en de daarvoor bedoelde borden te 

plaatsen rondom de kruisingen met de Muyweg, de Slufterweg, de Oorsprongweg en de 
Hollandseweg, te weten de borden BI, B2 en B7, als bedoeld in bijlage 1 van het RW 1990 ; 
dit besluit in te laten gaan op 20 juli 2021;
een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel;
dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in het digitale gemeenteblad en
in een plaatselijk blad.

2.
3.
4.
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Texel, 4 oktober 2021

burgemeester en wethouders van Texel, 
namens dezen,
de manager Gemeentewerken,

de heer JJ. Brouwer

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.
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.

2/2


