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Samenvatting:
Als gevolg van de aanleg van de Randweg Boekel zijn verschillende verkeerskundige besluiten
nodig om de geldende verkeersregels vast te leggen. Eén van deze besluiten is de onttrekking
aan de openbaarheid van de weggedeeltes die in beheer zijn van de gemeente Boekel en de
Randweg doorkruisen.
Voorgesteld besluit:
- De weggedeeltes Leurke, Kiesbeemd, Het Goor, Lage Raam, Koesmacht en Neerbroek
ter hoogte van de Randweg conform de aangegeven wegvakken in de bijgaande
situatietekeningen te onttrekken aan de openbaarheid;
- Het weggedeelte van de Kiesbeemd vanaf de Randweg tot huisnummer 5 te onttrekken
aan de openbaarheid, met als voorwaarde dat de eigenaar van huisnummer 5 en het
Waterschap toegang behouden tot deze weg.
Inleiding/probleemstelling:
Met de komst van de randweg zijn verschillende verkeerskundige besluiten nodig om de geldende
verkeersregels vast te leggen. Met de aanleg van de Randweg Boekel worden verschillende
weggedeeltes doorsneden. Om deze buiten functie geraakte wegdelen te verwijderen zullen deze
wegdelen officieel aan de openbaarheid onttrokken dienen te worden. Volgens artikel 5 van de
Wegenwet kan door de gemeenteraad aan een weg een bestemming openbare weg worden
gegeven. Conform artikel 9 van de wegenwet is de raad bevoegd om wegen aan de
openbaarheid te onttrekken.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Besluit realisatie randweg. Dit raadsvoorstel is voortvloeiende uit het toen genomen besluit.
Beoogd resultaat:
Met de onttrekking aan de openbaarheid wordt formeel voldaan aan de geldende regelgeving van
artikel 5 en artikel 9 van de wegenverkeerswet 1994. Wanneer de wegvakken Leurke,
Kiesbeemd, Het Goor, Lage Raam, Koesmacht en Neerbroek ter hoogte van de Randweg
conform de bijgaande situatietekeningen zijn onttrokken aan de openbaarheid betekent dit dat de
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weg geen toegang meer biedt voor het openbare wegverkeer en kan het een andere bestemming
krijgen.
Naast deze wegvakken is het gewenst om het gedeelte tussen de Kiesbeemd huisnummer
5 en de Randweg ook te onttrekken aan de openbaarheid. Dit wegvak zal enkel nog
toegang bieden tot de percelen die in bezit zijn van de eigenaar van huisnummer 5. Eén en
ander is afgesproken in een deal tussen provincie en eigenaar van huisnummer 5 in het
kader van onderhandelingen m.b.t. realisatie van de Randweg.
Gezien het feit dat de watergang naast de Randweg en de Kiesbeemd in beheer is van het
Waterschap en voor het Waterschap altijd bereikbaar dient te blijven voor onderhoud, dient het
Waterschap na het plaatsen van een hekwerk een sleutel te ontvangen om altijd toegang te
hebben tot de watergang.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
Dit besluit is het gevolg van het eerder genomen besluit om de Randweg rondom Boekel te
realiseren en maakt onderdeel uit van het totale proces/plan;
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
Wanneer de Randweg in gebruik wordt genomen, verandert de gehele situatie in en rondom
Boekel. De onttrekking aan de openbaarheid is een formaliteit met de komst van de Randweg.
Het hoeft daarom ook niet separaat gecommuniceerd te worden.
Uitvoering en evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
- De weggedeeltes Leurke, Kiesbeemd, Het Goor, Lage Raam, Koesmacht en Neerbroek
ter hoogte van de Randweg conform de aangegeven wegvakken in de bijgaande
situatietekeningen te onttrekken aan de openbaarheid;
- Het weggedeelte van de Kiesbeemd vanaf de Randweg tot huisnummer 5 te onttrekken
aan de openbaarheid, met als voorwaarde dat de eigenaar van huisnummer 5 en het
Waterschap toegang behouden tot deze weg.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
de secretaris,

de burgemeester,

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen: Situatietekening weggedeeltes die onttrokken worden aan de openbaarheid
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