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VERKEERSBESLUIT 
(BvdB 22-10-2020) 

Reconstructie rotonde Weststadweg/Technologieweg (De Bromtol) 
 

 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 

gelet op: 

 het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); 

 het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

 het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); 

 het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van 
Verkeersbesluiten is overgedragen aan burgemeester en wethouders; 

 
overwegende: 

 dat de gemeenteraad op 18 februari 2020 besloten heeft de enkelstrooks rotonde 
Weststadweg/ Technologieweg te reconstrueren naar een turborotonde; 

 dat daarbij alle vijf aansluitingen voor het gemotoriseerde verkeer behouden blijven; 

 dat de rotonde buiten de bebouwde kom is gelegen; 

 dat daarbij de fietsoversteken van de Weststadweg (noord- en zuidtak), Technologieweg en 
Stelvenseweg gesaneerd worden en een fietstunnel wordt aangelegd onder de Weststadweg 
(zuidtak); 

 de richtlijn Duurzaam Veilig stelt dat fietsers op rotondes buiten de bebouwde kom uit de 
voorrang worden gehouden; 

 dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot: 

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

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

4. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

 dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met 

onderstaand besluit; 

 dat genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout. 

 
besluiten tot het: 

1. intrekken van alle verboden en geboden op en rondom de rotonde Weststadweg/ 
Technologieweg/ Brieltjensweg/ Stelvenseweg; 

2. instellen van een rotonde (met verplichte rijrichting); 
3. aanleggen van opstelvakken met daarin met markering aangegeven de mogelijke afslagen op 

de rotonde; 
4. instellen van een verplicht (brom)fietspad, tussen de Stelvenseweg en Technologieweg (via 

een tunnel onder de Weststadweg) 
5. instellen van verplichte (brom)fietspaden op/ naast de Brieltjensweg en Technologieweg; 
6. instellen van een voorrangsregeling, waarbij het gemotoriseerde verkeer op de rotonde 

voorrang heeft; 
7. instellen van voorrangsregelingen tussen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer, waarbij het 

gemotoriseerd verkeer voorrang heeft, op de Stelvenseweg, Brieltjensweg en 
Technologieweg; 

8. instellen van een gebod om rechtsaf te gaan, komende vanuit het parkeerterrein van de Mac 
Donalds; 

9. instellen van een gebod om rechtdoor te gaan op de Technologieweg ter plaatse van de uitrit 
parkeerterrein Mac Donalds; 

10. instellen van geboden om de middengeleiders aan de rechterzijde te passeren; 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

11. instellen van een toegangsverbod voor landbouwvoertuigen en (brom)fietsen op de 
Weststadweg (noord- en zuidtak) 

12. instellen van een voorrangsweg op de Weststadweg (noord- en zuidtak) en Brieltjensweg; 
13. instellen van een maximum rijsnelheid van 60 kilometer per uur op de Stelvenseweg; 
14. instellen van een toegangsverbod voor (brom)fietsen op het meest noordelijk deel van de 

Stelvenseweg (tussen fietspad (richting tunnel) en rotonde); 
15. instellen van een eenrichtingsweg (in zuidelijke richting) op de uitrit van het parkeerterrein van 

Mac Donalds; 
 

door het plaatsen van: 

 borden D1 (rotonde; verplichte rijrichting) op het middeneiland van de rotonde; 

 markering in de vorm van pijlen in de voorsorteervakken van de Weststadweg, Brieltjensweg 
en Technologieweg, wijzend naar de mogelijke afslagen; 

 borden G12a (verplicht (brom)fietspad) op de Stelvenseweg, Brieltjensweg en 
Technologieweg; 

 borden B6 (verleen voorrang) en driehoeksmarkering op de Weststadweg, Brieltjensweg, 
Technologieweg en Stelvenseweg, met eventuele afstandsaanduiding op onderbord; 

 borden D4 (gebod om rechtdoor te rijden) en D5r (gebod om rechtsaf te slaan) rondom de 
uitrit van parkeerterrein Mac Donalds; 

 borden D2 (gebod om bord rechts te passeren) op de middengeleiders van de Weststadweg, 
Brieltjensweg, Technologieweg en Stelvenseweg; 

 borden C9 (toegangsverbod voor landbouwvoertuigen en (brom)fietsen) op de Weststadweg; 

 borden B1 (voorrangsweg) op de Weststadweg en Brieltjensweg; 

 borden A1(60)zone en A2(60)zone (begin/ einde zone max. snelheid 60 km/u) op de 
Stelvenseweg; 

 bord C15 (toegangsverbod voor (brom)fietsen) op de Stelvenseweg; 

 bord C2 (eenrichtingsweg, in deze richting inrijden verboden) op de Technologieweg, naast de 
uitrit van het parkeerterrein van Mac Donalds; 

 
E.e.a. zoals aangegeven op de tekening in de bijlage (Rotonde Bromtol, Bebakening en markering, 
tekeningnummer 2020-0797, d.d. 18-09-2020) 
 
Oosterhout, 22-10-2020 
 
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout, 

 

 

 

 

J. Krijnen 

Teamleider Buiten Beleid 

 
 
Bezwaar  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van 

dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, 

uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten 

slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal 

Loket op www.oosterhout.nl.  

 

 


