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Informatieavond over wijziging verkeersregime Laanstraat

Geachte heer/mevrouw ,
Op dit moment krijgen de Laanstraat en de Brinkstraat een nieuwe inrichting. Onderdeel daarvan is dat
auto’s niet langer de Laanstraat kunnen doorsteken. Dat er nog doorgaand verkeer de Laanstraat kruist past
niet bij de sfeer voor de winkelstraat zoals ons die voor ogen staat. Tijdens de gesprekken ter
voorbereiding op de herinrichting hebben wij ook gemerkt dat het door velen als storend werd ervaren.
Tegelijkertijd worden de routes voor de bevoorrading aangepast.
Wat gaat er veranderen
De hele Laanstraat wordt verkeersluw. Doorgaand verkeer mag niet langer gebruik maken van de
doorsteken Teding van Berkhoutstraat naar de Spoorstraat en van de Mollerusstraat naar de Oranjestraat.
Dit geldt zowel voor (vracht)auto’s als voor fietsers. Bevoorrading blijft toegestaan, tot 11 uur ’s morgens.
De richting van de routes voor de bevoorrading is van west naar oost en (overwegend) van zuid naar noord.
Op het kaartje aan de achterzijde van deze brief is te zien wat de nieuwe rijrichtingen worden.
Informatieavond
Op dinsdag 20 februari 2018 van 18.00 tot 19.30 uur is een informatieavond gepland in de hal van het oude
deel van het gemeentehuis, ingang Laanstraat 1. U kunt daar nadere uitleg krijgen over de gevolgen voor het
verkeer en de bereikbaarheid van de Laanstraat en omliggende straten.
Verkeersbesluit en bezwaarmogelijkheid
De wijziging van het verkeersregime wordt geregeld via een verkeersbesluit. Volgens de formele regelgeving
dienen belanghebbenden tot zes weken na publicatie van dat besluit de gelegenheid gegeven te worden
daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is op 22 december 2017 in de Staatscourant is
gepubliceerd en daarmee eindigt de wettelijke bezwarentermijn op 2 februari 2018. Door omstandigheden
is de organisatie van de informatieavond opgeschoven tot voorbij het einde van de formele
bezwarentermijn. Daarom is de bezwarentermijn verlengd tot 6 maart 2018. Hoe u bezwaar kunt maken
staat onderaan het verkeersbesluit.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Baarn,
M. Hille,
teammanager Beheer Ruimte/Omgeving
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