
In afschrift aan: Mobiliteit@apeldoorn.nl,  A. de Jong, H. Harmsen, T. Mulder, A. Bouwmeester, 
rob.heuvelink@politie.nl, verkeerbesluiten@ronnico.nl 
 
Verkeersbesluit herinrichting Laan van Osseveld 
  
Nr. 2021-282773 
Burgemeester en wethouders van Apeldoorn; 
 
gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve 
Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW). 
 
Overwegende: 
dat de Laan van Osseveld gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn: 

 

dat deze weg in beheer is bij de gemeente Apeldoorn; 

 
dat bovengenoemde weg, een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994; 
 
dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is 
verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen; 
 
dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en 
wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de afdeling Ruimtelijk Ontwerp 
en Realisatie van de gemeente Apeldoorn d.d. 29 december 2020 gemandateerd is aan het 
afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie; 
 
dat de Laan van Osseveld onderdeel is van de Apeldoornse ring en een belangrijke verkeersader is 
in de stad; 
 
dat de Laan van Osseveld wordt gekruist door een spoorwegovergang; 
 
dat er een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld wordt gerealiseerd; 
 
dat deze tunnel de verkeersdoorstroming aanzienlijk gaat verbeteren; 
 
dat tijdens de werkzaamheden de Laan van Osseveld wordt afgesloten inclusief een aantal 
fietspaden; 
 
dat de werkzaamheden plaats vinden van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer 
dan vanwege de werkzaamheden nodig is; 
 
dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde 
verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist; 
 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de genoemde verkeersmaatregelen strekken tot  het 

verzekeren van de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de 

bruikbaarheid daarvan alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

  
dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef 
van de politie, Eenheid Oost Nederland; 
 
dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit. 
 
Het besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

− door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de Laan van Ossseveld 
gesloten voor al het verkeer tussen een punt ten noorden van de aansluiting met het Rietveld en 
een punt ten zuiden van de aansluiting met de Veenhuizerweg, gedurende de werkzaamheden 
van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer dan nodig is; 
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− door het plaatsen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt het fietspad parallel 
aan, en ten noordwesten van de spoorlijn Apeldoorn-Deventer gesloten voor alle verkeer tussen 
de aansluiting met de Laan van Osseveld en de aansluiting met de Ina Boudier Bakkersingel, 
gedurende de werkzaamheden van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer dan 
nodig is; 

− door het plaatsen van de borden C14 en C16 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de 
fietsaansluiting in het verlengde van de Woudhuizerallee tussen het Ommeland en de Laan van 
Osseveld gesloten voor fietsen, voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en voetgangers, 
gedurende de werkzaamheden van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer dan 
nodig is; 

− door het plaatsen van de borden C14 en C16 van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de 
fietsaansluiting in het verlengde van de Linie tussen de rijbaan van de Linie en de Laan van 
Osseveld gesloten voor fietsen, voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en voetgangers, 
gedurende de werkzaamheden van 2 januari 2022 tot 1 april 2023 of zoveel korter of langer dan 
nodig is.  

 
 
7 oktober 2021 
namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
 
 
 
 
Chris Lagendijk 
Afdelingshoofd Team Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie  
 
 
Bezwaarclausule 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook 
digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u 
uw bezwaarschrift per post verstuurt, raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen. 
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