
VERKEERSBESLUIT 2022 AFSLUITEN 
VOOR GEMOTORISEERD VERKEER 
VAN DE STEENWEG TUSSEN DE 
KROMME STEENWEG EN DE 
KANAALDIJK NOORD WEST TOT 1 
NOVEMBER 2020 
 
Nummer besluit: 2022 
Datum besluit:   16-06-2020 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond 
 
Gelet op: 
 artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) 

ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders 
voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het 
Rijk, de provincie of een waterschap; 

 artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 
genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde 
verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of 
verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

 artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg 
met de korpschef van de politie;  

 
Overwegende dat: 
 de Steenweg tussen de Kromme Steenweg en de Kanaaldijk in eigendom en 

beheer is bij de gemeente Helmond; 
 volgens verkeersbesluit 1423 in het weekend dit weggedeelte al afgesloten is 

voor gemotoriseerd verkeer; 
 dit niet tot klachten heeft geleid; 



 de Steenweg in een parkeerverbod zone ligt en dat er geen parkeervakken zijn 
waardoor er geen geparkeerde auto’s mogen staan na het afsluiten van voor het 
gemotoriseerde verkeer; 

 Laad- en losverkeer dat na 11:00 uur vertrekt door de 3,5 meter brede strook 
zonder hinder voor het langzame verkeer de straat kan verlaten;  

 de gemeente en het college in overleg met de lokale horeca het trottoir en een 
deel van de Steenweg gedurende de Corona maatregelen wil benutten als terras; 

 Hiervoor, gelet op het 1,5m afstand houden, meer ruimte voor nodig is dan 
voorheen; 

 Voetgangers en fietsers veilig gebruik moeten kunnen blijven maken van de 
Steenweg; 

 Er een strook van 3,5m overblijft die gebruikt kan worden door fietsers, 
voetgangers en hulpdiensten; 

 De afsluiting elke dag tussen 7.00 en 11.00 opgeheven wordt zodat 
bevoorrading plaats kan vinden; 

 bewoners en niet horeca ondernemers van de Steenweg vormen van hinder 
kunnen ondervinden van het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer; 

 dat extra verkeer op wegen in de directe omgeving kan ontstaan;  
 Overleg met de politie heeft plaatsgevonden en dat er positief is geadviseerd; 
 

BESLUITEN 
1. dat de reeds aanwezige paaltjes die tot voorheen zoals in verkeersbesluit 

1423 al geplaatst waren nu tot 1 november 2020 gedurende de hele week  
geplaatst worden, behoudens de periode van 7.00 tot 11.00uur. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 

Teamleider Ondernemen & Ontwikkelen 

Dit besluit is in een geautomatiseerd systeem opgemaakt en digitaal geaccordeerd door de 
bevoegde functionaris, hierdoor staat er geen persoonlijke handtekening onder dit besluit. 

Datum: 16-6-2020 

 

Mededelingen 

Bezwaar- of beroepsclausule 

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar 
maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. 
De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is 
bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente 
Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  



HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet 
ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden 
ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl). 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. 
Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van 
spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een 
kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen 
van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. 

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare 
kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 
Helmond. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite 
(www.helmond.nl). 


