
GEMEENTEBESTUUR van VAALS 

Uitvoering amendement Druk op het Heuvelland 2022 / 22.0004381 

  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen 

van dit verkeersbesluit. 

Het betreft verkeersmaatregelen die worden getroffen op wegen in beheer bij de gemeente Vaals. 

Overwegingen ten aanzien van het besluit 

Op 4 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Vaals het amendement Druk op het Heuvelland 2022 aange- 

nomen. Middels dit verkeersbesluit formaliseert het College de uitvoering van het amendement. 

Vereiste van het besluit: 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen 

worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een 

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg 

gepleegd met de politie, resulterend in een advies dd. 13 juli 2022. 

Gelet op: 

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, 

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht; 

Motivering: 

De betreffende gebieden liggen in of dicht tegen Natura 2000 en stiltegebieden aan. 

De massa en overlast van recreatief (motor)verkeer een zodanige inbreuk maakt op de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid ter plekke, dat fysieke maatregelen noodzakelijk zijn. 

De overlast treedt hoofdzakelijk op tijdens weekenden en tijdens vakantieperiodes. 

De volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dienen daarbij ter motivatie : 

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;het 

- in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de 

gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; 

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de 

functie van objecten of gebieden. 

BESLUIT 

1. Als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022, van vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur een 

aaneengesloten rijverbod voor motoren (C11) in te stellen, binnen het gebied plaatselijk bekend als 

Epenerbaan, overeenkomstig de eerder uitgevoerde pilot aldaar en Groenenweg, Pannisbergweg en 

Vijlenstraat. 

2. Als proef tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2022 een verbod voor motorvoertuigen (C12) in te 

stellen, uitgezonderd landbouwverkeer en bestemmingsverkeer, binnen de gebieden Melleschet-Rott 

(Leunweg, Melleschet, Boombergweg, Munnixweg en Rott) te Vijlen en Wolfhaag-Raren (Rarenderstraat, 

Meelbroekerweg, Schuttebergsweg en Wolfhaag) te Vaals. 
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3. Conform artikel 14 artikel 8 tweede en derde lid BABW het plaatsen van onderborden. 

  

Vaals, 12 juli 2022 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, 

Namens deze, 

mr. drs. J.H.M.J. Bertram 

Secretaris 

mr. H.M.H. Leunessen 

Burgemeester 

Mededelingen 

Bezwaar- of beroepsclausule 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere 
belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande 
de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten: 

naam en adres van de indiener; 

de dagtekening; 

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt; 

de gronden van het bezwaar. 

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Alge- 
mene wet bestuursrecht de president van de rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht ( Postbus 
1988, 6201 BZ Maastricht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het 
bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. 
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