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0 1 INLEIDING
Bereikbaarheid, veiligheid en omgevingskwaliteit
zijn belangrijke kernwaarden voor gemeente
Westland. Een uitgangspunt is dat de
gemeente tijdens wegwerkzaamheden en
evenementen bereikbaar, veiligen leefbaar
blijft. Verkeersveiligheid en een goede
toegankelijkheid en doorstroming tijdens korten langdurige werkzaamheden zijn van groot
belang. Dit geldt voornamelijk op belangrijke,
economische routes en routes van het openbaar
vervoer en hoofdroutes van hulpdiensten.
Met deze richtlijn streeft gemeente Westland
naar een hoger kwaliteitsniveau van
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden en
evenementen op gemeentelijke wegen.

Beperken hinder
In toenemende mate staat de weggebruiker
centraal bij de wijze waarop wegwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Het minimaliseren
van verkeershinder als gevolg van
wegwerkzaamheden of andere capaciteit
beperkende activiteiten is een aandachtspunt.
Door hier actief op te sturen levert dit minder
reistijdverlies en minder hinderbeleving op. De
kosten van vertragingen en de toegenomen
kans op incidenten worden hierdoor verminderd.
Hinder voor weggebruikers als gevolg van
werkzaamheden/evenementen dient tot een
minimum beperkt te worden.Tevens dienen
werkzaamheden/evenementen die hinder
opleveren in een kort en realistisch tijdsbestek

te worden gerealiseerd.

Richtlijn gemeentelijke wegen in Westland
De richtlijn voor verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden en evenementen op
gemeentelijke wegen:
• beschrijft hoe gemeente Westland om
gaat met de toepassing van tijdelijke
verkeersmaatregelen;
• beschrijft specifieke eisen voor
de toepassing van tijdelijke
verkeersmaatregelen en
wegwerkzaamheden;
• is van toepassing voor een ieder die tijdelijke
verkeersmaatregelen wil toepassen op de
gemeentelijke weginfrastructuur.;
• draagt bij aan de uniformiteit in de uitvoering
van tijdelijke verkeersmaatregelen op
gemeentelijke wegen;
• draagt bij aan de standaardisatie van
materiaalgebruik (CROW Omleidingen en
tijdelijke bewegwijzering en Specificaties voor
materiaal en materieel 2013);
• kan opgenomen worden (verwijzing naar)
in contractvormen en/of Programma voor
Standaardinrichting Openbare Ruimte;
• biedt een basis voor overleg, zowel
intern bij gemeente Westland als extern
met bijvoorbeeld andere beheerders
van weginfrastructuur, zoals Provincie,
de omliggende gemeentes Den
Haag, Maassluis, Midden-Delfland en
Rijkswaterstaat;
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•
•

sluit zoveel mogelijk aan bij de richtlijn van
de provincie Zuid-Holland;
is opgesteld door en wordt actueel
gehouden door het team Strategie &
Programmering van het cluster Ruimte van
gemeente Westland belast met de regie
van alle activiteiten met verkeershinder- en
-management, hierna te noemen: Bereikbaar
Westland.

1 Het plaatsen van hijskranen op de openbare
weg wordt beschreven in artikel 2:10 van de
vigerende Algemene Plaatselijke Verordening van
gemeente Westland.

Wet-en regelgeving
De randvoorwaarden voor een veilige inrichting
van de werkplek bij werk in uitvoering en
een veilige en gezonde uitvoering van het
werk zijn verankerd in wet- en regelgeving.
Relevante onderdelen die inzoomen
op (tijdelijke) verkeersmaatregelen zijn
o.a. de ‘Wegenverkeerswet 1994’, de
‘arbeidsomstandighedenwetgeving’
(arbowetgeving), de ‘Algemene Plaatselijke
Verordening’ en het ‘Burgerlijk Wetboek’.
Toestemmingen voor het plaatsen van
tijdelijke verkeersmaatregelen op, langs of aan
gemeentelijke wegen worden verleend op basis
van de Wegenverkeerswet 1994.

CROW-richtlijnen
Waar in dit document wordt verwezen naar
CROW richtlijnen, worden de CROW richtlijnen
96b (publicatie 517) en/of CROW publicatie
265 (verkeersmaatregelen bij evenementen)
bedoeld alsmede de CROW publicatie 991
(verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden).
CROW-richtlijnen voor werk in uitvoering
(publicatie 517) geven kaders en eisen voor
het ontwerpen en plaatsen en instand houden
van tijdelijke verkeersmaatregelen op alle
wegen binnen en buiten de bebouwde kom,
inclusief de autosnelwegen. De richtlijn voor
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden
en evenementen op gemeentelijke wegen
beperkt zich tot de gemeentelijke wegen binnen
en buiten de bebouwde kom van gemeente
Westland. In bijlage I wordt aangegeven welke
CROW-publicatie beschikbaar is per onderdeel
uit de CROW-richtlijnen voor werk in uitvoering.
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0 2 TOESTEMMING

WEGBEHEERDER

2.1 Medewerking
Het uitgangspunt van gemeente Westland is
dat aan de uitvoering van werkzaamheden
met verkeershinder op gemeentelijke wegen
zoveel als mogelijk meegewerkt wordt. Wel
dient rekening gehouden te worden met
de aanvraagtermijnen, communicatie naar
belanghebbenden, de toetsing van een
verkeersplan en afstemming met andere
activiteiten met verkeershinder en/of andere
wegbeheerders. Afhankelijk van het soort
werkzaamheden en de impact op de omgeving
kan het noodzakelijk zijn om in het bezit te zijn
van een toestemming.
2.2 Toepassen verkeersmaatregelen bij
wegwerkzaamheden op gemeentelijke wegen
• Tijdelijke in- of uitrit aan gemeentelijke
weg -> omgevingsvergunning aanvragen bij
gemeente Westland.
• Werkzaamheden korter dan vier maanden
-> toestemming aanvragen bij Bereikbaar
Westland.
• Werkzaamheden langer dan vier maanden
(verkeersbesluitplichtig) -> toestemming
aanvragen bij Bereikbaar Westland.

2.3 Toestemming wegbeheerder
In de Wegenwet zijn vastgestelde regels
opgenomen voor het verzekeren van de
veiligheid op de weg (begaanbaarheid).
De wegbeheerder heeft de plicht de weg
in stand te houden, de weggebruikers en
passagiers te beschermen, de vrijheid van het
verkeer (openbaarheid) te waarborgen en de
bevoegdheid voor het stellen van regels en
tot het geven van ontheffingen. Volgens de
Wegenverkeerswet dient een wegbeheerder /
eigenaar van de weg toestemming te geven voor
tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit valt onder
de wetgeving van de Wegenverkeerswet 1994,
artikel 34 Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW).
Gemeente Westland werkt niet met het
verlenen van een vergunning. Dit in het
kader van o.a. deregulering en vermindering
van administratieve processen en kosten.
Gemeente Westland werkt met het verlenen van
toestemming voor het plaatsen van tijdelijke
verkeersmaatregelen op gemeentelijke wegen.
De toestemming wordt verleend door Bereikbaar
Westland.
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0 3 CERTIFICERING
3.1 Bewijs van vakbekwaamheid
Werknemers die belast zijn met het plaatsen,
in stand houden en verwijderen van tijdelijke
verkeersmaatregelen dienen in het bezit te zijn
van een bewijs van vakbekwaamheid. Dit voor de
aan te wenden kennis en kunde op het gebied
van het toepassen van verkeersmaatregelen bij
werk in uitvoering. Dit persoonsgebonden bewijs
dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen
in het KOMO-procescertificaat BRL 9101 voor
het toepassen van verkeersmaatregelen bij
werk in uitvoering, d.w.z. in het bezit zijn van
een geldig certificaat medewerker VKM en/of
vakman VKM na VKM.
Tevens volstaat het als een bedrijf waar
de werknemer werkt, gecertificeerd is.
Bedrijfscertificering is vooralsnog geen vereiste.
Dit procescertificaat dient ten aanzien van de
aan te wenden kennis en kunde op het gebied
van het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
Als bewijs van geschiktheid geldt het KOMOprocescertificaat BRL9101 voor het toepassen
van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
maar.

EN TOEZICHT

kwaliteit van de openbare ruimte, moeten
direct en strikt worden opgevolgd. Voorwaarden,
voorschriften of aanwijzingen dienen opgevolgd
te worden. Bij weigering kan dit er toe leiden
dat de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen
wordt opgeschort tot nader order of dat het
werk wordt stilgelegd. Eventuele kosten die
hieruit voortkomen, zijn voor rekening van de
uitvoerende partij.
3.3 Verkeersmariniers:
Gemeente Westland heeft toezichthouders
benoemd die in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht aangewezen die werken binnen
het cluster Ruimte. Deze verkeersmariniers
kunnen toezicht uitoefenen op de naleving van
wetten die betrekking hebben op o.a. artikel 2a
van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 57
van de Wegenwet. De verkeersmariniers kunnen
geplaatste verkeersmaatregelen toetsen en
vragen naar een eventuele toestemming voor
uitvoering werkzaamheden met inzet tijdelijke
verkeersmaatregelen. De verkeersmariniers zijn
in het bezit van identificatiepassen met de titel
‘toezichthouder’ en staan in directe verbinding
met Bereikbaar Westland.

3.2 Opvolgen aanwijzingen
Aanwijzingen die door verkeersmariniers van
gemeente Westland, toezichthouders van
gemeente Westland, brandweer of politie of
medewerkers van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden
gegeven in het belang van de veiligheid en/of
6

0 4 AT IAJND VE RL IAJAKGE TVOEERSKTEEEMRMS MI NAGA T R E G E L E N
4.1 De aanvraag
Het aanvragen van toestemming voor het
plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen
dient digitaal in gediend te worden. De aanvraag
dient digitaal met het formulier ‘Aanvraag
toestemming tijdelijke verkeersmaatregelen
op gemeentelijke wegen’ (bijlage II) te
worden ingediend via bereikbaarwestland@
gemeentewestland.nl. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de minimale
aanvraagtermijnen (bijlage II). Aanvragen
dienen ter toetsing en goedkeuring te worden
voorgelegd aan Bereikbaar Westland.
Bij de aanvraag dient kaartmateriaal
ingediend te worden. Dit kan bestaan uit
een bebordingstekening en/of verwijzing
naar een specifiek CROW 96B nummer, een
omleidingstekening (indien van toepassing)
en een situatie- of overzichtstekening van de
locatie.

4.2 Calamiteitennummer
De aanvrager/aannemer dient bij de aanvraag
een calamiteitennummer (en contactpersoon)
beschikbaar te stellen dat 24/7 bereikbaar is
gedurende de werkzaamheden.

4.3 Werkbare uren (WBU)
Buiten spitsperioden is het toegestaan om op
de in de WBU-tabel wegen (zie bijlagen III en IV)
opgenomen kortdurende werkzaamheden uit te
voeren die overlast veroorzaken voor het verkeer,
inclusief voetgangers en fietsers.

De specifieke wegen en werkbare
uren zijn vermeld in de WBU-tabel. In
uitzonderingsgevallen (bijv. bij een calamiteit)
kan van de richtlijn afgeweken worden. Afwijking
hiervan dient met Bereikbaar Westland
afgestemd te worden en is afhankelijk
van bijvoorbeeld intensiteiten, locatie,
weersomstandigheden, impact voor de omgeving
of aard van de werkzaamheden. Bij afsluitingen
kan mogelijk uitgeweken worden naar
avonduren, nachtelijke perioden of weekenden.
Afzetmaterialen (waaronder ook barriers) mogen
uitsluitend tijdens de werkbare uren worden
geplaatst en verwijderd.

4.4 Slots
Naast werkbare uren (WBU) kunnen er slots
voorgeschreven worden. Slots zijn door
Bereikbaar Westland aangegeven periodes
met begin- en einddatum waarbinnen een
project met verkeershinder uitgevoerd mag
worden en waarbij capaciteit aan het wegennet
onttrokken wordt. Deze slot is project specifiek
en betreft een bepaald werkvak met beginen eindpunt. Denk hierbij aan de combinatie
van wegwerkzaamheden die uitgevoerd
worden in een periode waarin activiteiten in
hetzelfde gebied in ongeveer dezelfde periode
plaatsvinden. Door een slot mee te geven,
wordt duidelijk wat de einddatum van het
project dient te zijn. Bestaande evenementen
hebben bij voorkeur de voorrang boven nieuwe
activiteiten, tenzij er een urgentie is ontstaan.
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Dit dient afgestemd te worden met Bereikbaar
Westland.

In het geval dat de aanvraag niet voldoet, dan
wordt de aanvrager daar zo spoedig als mogelijk
van op de hoogte gebracht.

4.5 Niet-planbare werkzaamheden
Dit zijn bijvoorbeeld storingen aan voorzieningen
op of aan de weg, onder andere Dynamische
Route Informatie Panelen (DRIP’s),
verkeersregelinstallaties, verkeerssignalering of
verlichting of ondergrondse werkzaamheden aan
kabels en leidingen. Tevens verkeersongevallen,
ongevallen naast de weg en plotseling
optredende mankementen aan de weg,
bijvoorbeeld een gat in de verharding, een
voorwerp op de weg et cetera. Voor deze
situaties geldt altijd dat er direct maatregelen
getroffen moeten worden genomen. Dit om een
situatie veilig te stellen en erger te voorkomen.
Deze werkzaamheden vinden alleen onverwacht
en op verschillende locaties en tijdstippen
plaats. Voor deze werkzaamheden dient
afstemming plaats te vinden met Bereikbaar
Westland. Buiten kantoortijden contact dient
te worden opgenomen met de wachtdienst van
gemeente Westland, telefoonnummer 140174.

4.6 Werkzaamheden zonder exacte
uitvoeringsperiode
Werkzaamheden op, langs of aan de weg
kunnen ook aangemeld worden zonder dat
de exacte uitvoeringsperiode bekend is en/
of verkeersplan aangeleverd is. Hierdoor kan
in de planning van activiteiten (met of zonder
verkeershinder) rekening worden gehouden met
de betreffende activiteit. De stelregel is dat aan
de activiteit die als eerst aangemeld wordt ook
als eerste toestemming verleend wordt. Hierbij
geldt wel dat de uitvoeringstermijn definitief
dient te zijn met exacte start- en einddatum en
dat een door Bereikbaar Westland goedgekeurd
verkeersplan aanwezig is.

Inhoudelijke toets: is de aanvraag
procesmatig akkoord bevonden dan wordt
deze inhoudelijk getoetst. Toetsingskader
hierbij is of het verkeersplan voldoet aan
de wensen van de gemeente Westland qua
aangegeven omleidingen. Tevens of het werk
in de aangegeven tijdsperiode kan worden
uitgevoerd en een en ander niet conflicteert
met andere afsluitingen en/of omleidingen.
Uitgangspunt is dat er niet meer dan één
omleiding over dezelfde weg gaat en er niet een
omleidingsroute in een andere omleidingsroute
over gaat.
Indien het verkeersplan akkoord is en het werk
uitgevoerd kan worden in de aangegeven periode
dan wordt de aanvrager daar zo spoedig als
mogelijk na aanvraag van op de hoogte gebracht
via e-mail. Dit geldt ook als het verkeersplan
aangepast dient te worden. In dat laatste
geval wordt aangegeven op welke punten het
verkeersplan aangepast moet worden. Mochten
wijzigingen optreden in het verkeersplan of
de uitvoeringsperiode, dan wordt de aanvraag
opnieuw beoordeeld.

4.8 Intrekking toestemming
De toestemming die wordt afgegeven voor
werkzaamheden aan de weg betekent geen
garantie. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat
om welke reden dan ook de toestemming wordt
ingetrokken. Hierbij kan gedacht worden aan
calamiteiten en zaken die van hogere overheden
worden opgelegd. De regels die in deze richtlijn
staan, zijn dan ook niet meer van toepassing.
Wanneer zich iets dergelijks voordoet, wordt op
dat moment gehandeld naar goedvinden.

4.7 Toets aanvraag
Bereikbaar Westland toetst de aanvraag
procesmatig en inhoudelijk.
Procesmatige toets: procesmatig wordt de
aanvraag getoetst op volledigheid, tijdigheid en
of het verkeersplan voldoet aan de richtlijnen
van de publicatie 96B van de CROW.

4.9 Toestemming
De toestemming voor het plaatsen van tijdelijke
verkeersmaatregelen op de gemeentelijke
wegen op grondgebied van gemeente Westland
wordt verleend via een e-mail van Bereikbaar
Westland. Het proces staat beschreven in
bijlage V. Als de werkzaamheden zijn afgerond,
8

langer duren of de toe te passen tijdelijke
verkeersmaatregelen wijzigen, dient dit directe
afgestemd te worden met Bereikbaar Westland.
De projectleider en/of uitvoerder van het werk
is hiervoor verantwoordelijk. Geeft de uitloop
van werkzaamheden problemen met de start
van nieuwe werkzaamheden of activiteiten
met verkeershinder dan gaan de projectleiders
van beide activiteiten met elkaar in overleg op
aangeven van Bereikbaar Westland. Op dat
moment is het escalatiemodel (bijlage VI) van
toepassing.

Indieningsperiode
• Een melding voor een klein evenement dient
minimaal drie weken voordat het evenement
plaats vindt bij gemeente Westland te zijn
gediend.
• Een vergunningsaanvraag voor een regulier
evenement dient minimaal acht weken
voordat het evenement plaats vindt bij
gemeente Westland te zijn gediend.
• Een vergunningsaanvraag voor een groot
evenement dient minimaal twaalf weken
voordat het evenement plaats vindt bij
gemeente Westland te zijn gediend.

4.10 Escalatiemodel
Mocht een werk niet in de gevraagde
tijdsperiode uitgevoerd kunnen worden
vanwege andere afsluitingen of omleidingen
dan wordt dit aan de aanvrager medegedeeld.
Bereikbaar Westland is niet verantwoordelijk
voor de belangenafweging. De betrokken
projectleiders van de werken gaan met elkaar
in overleg om te zoeken naar een oplossing.
Mochten zij er onderling niet uitkomen, dan
wordt het opgeschaald naar teammanagers,
clusterdirecteuren of het college van B&W.
Die nemen dan een beslissing en dit besluit
wordt gecommuniceerd naar de betrokkenen.
In bijlage VI is dit weergegeven in een
escalatiemodel. Scenario’s waar dit bij zou
kunnen ontstaan zijn:
• uitloop van werkzaamheden;
• uitstel startdatum van werkzaamheden;
• wijziging/afwijking van de planning van de
werkzaamheden;
• calamiteiten;
• werkzaamheden van hogere overheden

4.11 Evenementen
De aanvraag voor het organiseren van een
evenement wordt door de organisator ingediend
bij gemeente Westland. De gemeente beoordeelt
de aanvraag onder meer op: veiligheid,
bereikbaarheid, de aanwezigheid van toiletten,
medische voorzieningen, brandveiligheid, het
schenken van alcohol en mogelijke overlast door
muziek.

De verplichte BRL-certificering (BRL 9101 voor
het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk
in uitvoering) zoals beschreven bij 3.1 is niet van
toepassing op de organisatie van evenementen
(klein, regulier en groot) en/of de personen
belast met het plaatsen, in stand houden of
verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen
specifiek voor het evenement. Tijdelijke
verkeersmaatregelen worden eventueel bij
reguliere en grote evenementen met een
veiligheidsplan door de aanvrager in beeld
gebracht en door Bereikbaar Westland getoetst.

4.12 CAR-routes
De CAR-routes, de zogenaamde Coördinatie
van Alternatieve Routes, zijn permanente
omleidingsroutes voor het geval drukke
verkeersaders worden afgesloten, door
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of calamiteiten.
Deze routes worden aangegeven met de letter
U van Uitwijkroute. Met de CAR-routes kan het
verkeer beter beheersbaar worden als gevolg
van een ongeval of een calamiteit. Hiermee
wordt de bereikbaarheid en veiligheid beter
gewaarborgd. Gemeentelijke wegen die deel
uitmaken van de CAR-routes zijn geborgd in de
WBU-tabel.

4.13 Hulpdiensten
Ten behoeve van de brandweer dient
gedurende de werkzaamheden altijd een vrije
doorrijdbreedte van 3,50 meter en een vrije
doorrijdhoogte van 4,20 meter beschikbaar te
zijn. Aangezien de afstand tussen het opstelvak
van een blusvoertuig en het brandadres niet
9

meer mag bedragen dan 40 meter, mag in
gevallen waar een adres van twee zijden kan
worden aangereden niet meer dan 80 meter
gelijktijdig worden opengebroken. Indien het
brandadres slechts van één kant door een
blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan
40 meter gelijktijdig opgebroken worden. Indien
het noodzakelijk is om de weg overeen grotere
afstand op te breken, dienen de genoemde
maximum afstanden te worden gewaarborgd
door het aanbrengen van rijplaten, of een
puinverharding met een minimum breedte van
3,50 meter. Indien de rijloper langs gevels of
andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken etc.
ligt, dient de breedte van de rijloper tenminste
4,00 meter bedragen. De bereikbaarheid van
brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen
en voedingspunten van droge blusleidingen
dient gewaarborgd te blijven. Die mogen niet
worden belemmerd door bouwmaterialen en/
of materieel, of door met werkzaamheden
verband houdende tijdelijke voorzieningen.
Indien het werkterrein op enig tijdstip wordt
afgesloten, dient de toegankelijkheid voor
brandweervoertuigen in overleg met de
brandweer te zijn gewaarborgd. Bij het niet
kunnen voldoen aan deze voorwaarden of bij
twijfel dienen de werkzaamheden door de
aanvragende partij afgestemd te worden met
Bereikbaar Westland en de hulpdiensten.

ernstige verstoringen van kabels- en
leidingennetwerken dienen afgestemd te worden
met Bereikbaar Westland en/of de winkeliers/
ondernemers. Het kan voorkomen dat
werkzaamheden op zeer korte termijn uitgevoerd
dienen te worden.

4.16 Bouwverkeer
Projecten die bouwverkeer tot gevolg hebben
worden aangemeld bij Bereikbaar Westland.
Hierbij wordt aangegeven wat de (gewenste)
route is van het bouwverkeer. Reden hiervoor
is om te voorkomen dat de route van het
bouwverkeer gepland is over wegen die vanwege
werkzaamheden of andere activiteiten met
verkeershinder zijn of worden afgesloten.

4.14 Busdiensten
Voor afsluitingen van busroutes dient rekening
gehouden te worden met een minimale
aanvraagtermijn van drie weken voor aanvang
werkzaamheden.

4.15 Winkelgebieden, winkeliers en
ondernemers
Werkzaamheden in winkelgebieden kunnen de
bereikbaarheid van winkeliers en ondernemers
beperken en/of de doorstroming van
bevoorradingsroutes raken. Werkzaamheden
dienen zoveel mogelijk buiten drukke en
voor winkeliers en ondernemers belangrijke
periodes gepland te worden. Afstemming
van deze werkzaamheden kan in overleg met
winkeliers(vereniging) plaatsvinden.
Werkzaamheden bij calamiteiten en
10
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0 5 VD OR OI PR A A N K O N D I G I N G , T E K S T K A R
5.1 Vooraankondigingsbord
Bij gehele afsluitingen van een wegvak op
de in de WBU-tabel vermelde wegen dient
tenminste 5 werkdagen voor aanvang een
vooraankondigingsbord per rijrichting te worden
geplaatst. De tekst op het bord luidt dan bijv.
‘Kerklaan dicht van ../../…. …..h tot ../../….
…..h’.
5.2 Toevoeging vooraankondigingsbord
Wanneer een wegvak vijf werkdagen of
langer wordt afgesloten dient ook de
tekst ‘bereikbaarwestland.nl’ op het
vooraankondigingsbord vermeld te worden. Dit
als aanvulling op de communicatie richting de
omgeving.
5.3 Tekstkar
Zowel bij de aankondiging als tijdens de
werkzaamheden kan gebruik worden gemaakt
van reguliere vooraankondigingsborden.
Daarnaast kan een digitale tekstwagen
ingezet worden. Dit is een al dan niet
getrokken voertuig met een rood-wit actieraam,
voorzien van een informatiepaneel dat bij
wegwerkzaamheden en calamiteiten wordt
toegepast. Er zijn uitvoeringen waarmee naast
teksten ook symbolen of figuren kunnen worden
weergegeven. Het inzetten van en tekstwagen
is maatwerk en kan in overleg met Bereikbaar
Westland bepaald worden. Teksten dienen
goedgekeurd te worden door Bereikbaar
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Westland. Inzet is afhankelijk van het advies,
locatie en beschikbare ruimte. De tekstwagen
dient te voldoen aan de in de RWS-richtlijn voor
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op
rijkswegen genoemde voorwaarden.
5.4 Functioneren tekstkar
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer
dat de tekstkarren gedurende de uitvoering van
de werkzaamheden goed functioneren. Indien
de werkzaamheden eerder gereed zijn of de
tekst op de tekstkar tijdens de werkzaamheden
gewijzigd moeten worden, dient contact
opgenomen te worden met Bereikbaar Westland
of de betreffende wegbeheerder van de locatie
waar de tekstkar is opgesteld. In deze gevallen
dient eerst contact te worden opgenomen met
Bereikbaar Westland. Buiten kantoortijden
of bij telefonische onbereikbaarheid dient
contact te worden opgenomen met het
calamiteitennummer van de wachtdienst van
gemeente Westland, telefoonnummer 140174.
5.5 Inzet DRIPS
Het verzoek om provinciale DRIP’s en eventueel
DRIP’s van andere wegbeheerders te gebruiken
ten behoeve van omleidingen dient gelijktijdig
te worden ingediend met de aanvraag voor
tijdelijke verkeersmaatregelen bij de betreffende
wegbeheerder.
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0 6 VO EMRLKE EI DE IRNSGMEANA T R E G E L E N
6.1 Tijdelijke bebording
Voor het instellen van verkeersmaatregelen mag
vooruitlopend op de werkzaamheden, maximaal
3 dagen voor het begin van de werkzaamheden
op het werk, worden geplaatst. Dit op
voorwaarde dat de bebording niet zichtbaar is
voor het verkeer. Dit geldt ook voor verkeer in
tegenovergestelde rijrichting. De bebording dient
bij voorkeur een kwartslag gedraaid te worden
of afgeplakt of weggeklapt te worden. Dit zodat
het bord voor het verkeer niet leesbaar is.
Vooraankondigingsborden zijn een uitzondering
op de periode van maximaal 3 dagen.
6.2 Omleidingsroutes
Omleidingsroutes dienen goedgekeurd te worden
door Bereikbaar Westland. Bij het bepalen van
de bestemmingen op de omleidingsborden dient
te worden uitgegaan van de vermeldingen op de
ANWB-bewegwijzering.
6.3 Omleidingsborden
Bij gehele rijbaanafsluitingen is het uitgangspunt
bij het plaatsen van een omleiding een drieluik 1
t/m 3 + chevronpijl. De tijdelijke bewegwijzering
voor werk in uitvoering dient te voldoen aan
CROW 96b, zie CROW, Omleidingen en tijdelijke
bewegwijzering, werk in uitvoering 96a/96b.
Bij afsluitingen van gemeentelijke wegen uit de
WBU-tabel voor gemotoriseerd verkeer worden
omleidingsborden geplaatst met vier borden.
De volgorde van bebording is:
1. Aankondiging omleiding: bord T101 met het
woord ‘omleiding’.
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2. Informatie over de aanleiding of oorzaak
omleiding: bord met ‘naam weg dicht’, ‘naam
weg na X dicht’ of ‘richting Y dicht’.
3. Informatie over te volgen route(s): bord met ‘Y
volg A/B/..’ en chevronpijl met ‘A/B/..’ wijzend
in de juiste richting.
4. Aanduiding (op) route: bord bestaande uit
chevronpijl met A/B/.. wijzend in de juiste
richting.
Op wegen die buiten de WBU-tabel vallen of bij
het ontbreken van voldoende ruimte in de berm
of in woonwijken kan een tweeluik (combi 1 & 2)
+ losse chevronpijl geplaatst worden. De combinatie is dan het woord ‘omleiding’ op het bord
over de aanleiding of oorzaak omleiding (2).Zie
CROW, Werk in uitvoering, Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering, Maatregelfiguren en tabellen,
figuren: 96ab–119, 96ab–125, 96ab–128.
6.4 Omleidingsletter
Een omleiding voor gemotoriseerd verkeer dient
met een letter aangegeven te worden. Het
gebruik van cijfers voor een omleidingsroute is
ongewenst. Bij voorkeur geen gebruik maken van
de letters H, O, P en X. De letter H en P vanwege
verwarring met de aanduiding van een ziekenhuis of parkeervoorziening. Bij een omleiding
naar een ziekenhuis of parkeervoorziening juist
wel het symbool of de letters H of P gebruiken.
De letters O en X bij voorkeur niet gebruiken in
verband met het mogelijk verkeerd ophangen en
de verminderde herkenbaarheid hierdoor bij de
weggebruikers. Voor de vermelde letters geldt
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dat zij wel gebruikt mogen worden als zij de
eerste letter zijn van het (belangrijkste) om te
leiden doel. Bijvoorbeeld voor een omleiding
naar de kernen Heenweg, Honselersdijk of
Poeldijk.
6.5 Gebruik 30 km/h bebording
Bij het inzetten van inleidende bebording op
erftoegangswegen binnen de bebouwde kom
dient altijd een combinatie plaats te vinden
tussen het bord voor werk in uitvoering (J16) de
snelheidsbeperking van 30 km/h (A01-30). De
CROW-richtlijnen schrijven alleen het bord J16 bij
werkzaamheden op en naast erftoegangswegen
binnen de bebouwde kom voor, tenzij de
maximum snelheid in de reguliere situatie hoger
is dan 30 km/h. Binnen gemeente Westland zijn
de gebieden waar maximaal 30 km/h gereden
dient te worden, veelal groot. Met toevoeging
van het bord A01-30 wordt extra aandacht gevraagd voorde snelheid bij werk in uitvoering.
6.6 Bewegwijzeringsborden
Bij wegomleidingen die langer dan 1 week in
stand blijven, dienen relevante vermeldingen op
hoge en lage bewegwijzeringborden te worden
afgeplakt.
6.7 Bebording plaatsen en weersomstandigheden
Borden dienen op eigen meubilair geplaatst
te worden, dus niet op lichtmasten en andere
RVV-borden. In verband met weersomstandigheden (harde wind, storm, etc.) dienen tijdelijke
verkeers- en tekstborden, met een minimale
afmeting van 0,80 meter bij 1,20 meter op één
paal geschoord, te worden.
6.8 Zicht
Bij plaatsen tijdelijke bebording behorende bij de
tijdelijke verkeersmaatregelen dient het zicht op
de overige RVV-borden (Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens) en
bewegwijzering vrij te blijven. Ook moet het zicht
op kruisingen en zij-, en uitwegen onbelemmerd
zijn. Daarnaast dient conflicterende bebording te
worden afgeplakt op dusdanige wijze dat bebording heel blijft na verwijdering afplakmateriaal.
6.9 Verkeersregelaars
De richtlijnen voor maatregelen bij werk in
uitvoering (CROW-publicatie-reeks 96a/96b)

beperken de inzet van verkeersregelaars tot diesituaties waarin alle andere mogelijkheden zijn
uitgeput en de standaard verkeersmaatregelen
niet meer toereikend zijn om een goede doorstroming en veiligheid te waarborgen. Verkeersregelaars kunnen alleen als aanvulling op de
verkeersmaatregelen worden ingezet. Zie CROW,
Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden, werk
in uitvoering 96a/96b.
6.10 In stand houden verkeersmaatregelen
De aanvrager/aannemer zorgt voor het in goede
staat houden van de geplaatste
verkeersmaatregelen gedurende het hele werk.
Ook tijdens avonduren, nachtelijke uren,
weekenden en feestdagen.
6.11 Tijdelijk geen werkzaamheden
Wanneer gedurende een periode van tenminste
12 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd,
dienen tijdelijke snelheidsbeperkingen (borden
A01, A2 en F8), inhaalverboden (F1 t/mF4) en
waarschuwingen (bijv. J16) te worden afgedraaid
of afgeplakt. Denk hierbij aan werkzaamheden
waarbij de weg niet open ligt, zoals bagger- of
snoeiwerkzaamheden. Voor deze
werkzaamheden wordt bijvoorbeeld een halve
rijbaanafzetting met tegengesteld voorrang
geplaatst. Indien er tenminste 12 uur geen
werkzaamheden worden uitgevoerd en de
verkeersmaatregelen in de tussentijd verwijderd
of afgedraaid kunnen worden, dan dient dit
gedaan teworden. Uitzondering is wanneer de
directie van een werk en Bereikbaar Westland
de veiligheid van het verkeer hierdoor in gevaar
vinden komen. Of bijvoorbeeld bij tijdelijke
rijbaanverleggingen.
6.12 Buiten werking stellen
Na afloop van de werkzaamheden dienen de
verkeersmaatregelen direct buiten werking te
worden gesteld.
6.13 Tijdelijke bebording na afloop werkzaamheden
Tijdelijke bebording dient na afloop van de
werkzaamheden uiterlijk de volgende werkdag
te zijn verwijderd. Na deze periode kunnen de
borden zonder nader overleg door gemeente
Westland worden verwijderd.
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07

WERKGEBIED

7.1 Ontgravingen
Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden,
bijvoorbeeld in de berm als gevolg van kabel- en
leidingenwerkzaamheden, dient het werkvak ook
buiten werktijden te worden afgeschermd. Hierbij
dient er voldoende veiligheidsruimte te zijn
tussen de open ontgraving en het weggedeelte
waar het verkeersdeelnemers zich op begeven.

7.2 Afzetlint
Afzetlint mag bij een afzetting of als begeleiding
nooit gebruikt worden. Het gebruik is alleen
toegestaan bij calamiteiten en door nood- en
hulpdiensten en dient na de calamiteit direct te
worden verwijderd.

7.3 Vervuiling op weg
De partij die de werkzaamheden uitvoert, is
verantwoordelijk voor het dagelijks verwijderen
van bevuiling op wegen die is ontstaan door
of vanwege de werkzaamheden. Hierbij kan
gedacht worden aan bijv. grond, zand, klei etc.
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LINGEN VOOR
0 8 AF IAENTVSUE LRLSE NE ND EV OB EE PA
TGANGERS
8.1 Ruimte
Bij de toewijzing van ruimte aan het verkeer
rondom verleggingen en andere afzettingen dient
eerst de ruimte te worden bepaald voor fietsers
en voetgangers. Daarna pas voor het overige
wegverkeer, dit conform de CROW-richtlijnen.
8.2 Verleggen fietspad
Bij de uitvoering van tijdelijke maatregelen
moet de basiskwaliteit van de bestaande
fietsverbinding zoveel mogelijk worden
gehandhaafd. Bij een fietsomleiding dient
ook naar de sociale veiligheid van de
omleidingsroute te worden gekeken. Bij het
verleggen van fietspaden mogen op de nieuwe
route geen obstakels aanwezig zijn.
8.3 Rijplaten
Bij het verleggen van fietspaden met behulp
van rijplaten is het gebruik van stalen rijplaten
uitgesloten. Het gebruik van houten of kunststof
rijplaten is bij het verleggen van voet- of
fietspaden wel toegestaan. Rijplaten mogen
alleen gebruikt worden voor zeer tijdelijke
situaties. Het gebruik van rijplaten in bochten
is sterk risico verhogend (grotere kans op een
ongeval) en dient zoveel mogelijk voorkomen te
worden. Plaats altijd waarschuwingsborden bij
tijdelijke overgangen en tijdelijke situaties waar
gladheid kan ontstaan. Rijplaten dienen op een
dusdanige wijze aangebracht te worden, zodat er
geen ruimte ontstaat tussen de overgang van

rijplaat naar rijplaat. Hoogteverschillen dienen
zoveel mogelijk voorkomen te worden.
8.4 Fietsomleiding
Een omleiding voor fietsers dient aangegeven te
worden met chevronpijlen met het pictogram van
een fiets erop.
8.5 Enkelzijdig fietspad
En enkelzijdig fietspad dat dubbelzijdig bereden
moeten worden dienen conform de CROWrichtlijnen ingericht te worden.
8.6 Breedte
Als een voetpad onderdeel uitmaakt van
een werkgebied dient het minimaal 1,00
meter breed te zijn en vrij van obstakels. Is
de minimale breedte onhaalbaar, dan moet
een tijdelijk looppad van houten, betonnen of
kunststof elementen van minimaal die breedte
worden aangelegd zodat ook met een rolstoel
of rollator gebruik kan worden gemaakt van het
pad.
8.7 In stand houden verkeersmaatregelen
De aanvrager/ aannemer zorgt voor het in goede
staat houden van de fiets- of voetgangersroute
gedurende het hele werk. Ook tijdens avonduren,
nachtelijke uren, weekenden en feestdagen.
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BIJLAGEN

I

C R O W - P U B L I C AT I E R I C H T
L I J N E N V O O R W E R K I N 		
UITVOERING
PA G . 1 7

VI

E S C A L AT I E M O D E L
PA G . 2 4

II

AANVRAAG
PA G . 1 8

III

WERKBARE UREN
GEMEENTELIJKE WEGEN
PA G . 2 0
￼

IV

K A A R T G E M E E N T E L I J K E 		
WBU-WEGEN
PA G . 2 2

V

STROOMSCHEMA PROCES
AANVRAAG TOESTEMMING
T I J D E L I J K E V E R K E E R S - 		
M A AT R E G E L E N
PA G . 2 3

16

BIJLAGE I

C R O W - P U B L I C AT I E R I C H T L I J N E N V O O R W E R K I N U I T V O E R I N G

WAAROM?

HOE?

96a

96a

Beleid en proces veilig werken aan wegen

Maatregelen op autosnelwegen

96b

Maatregelen op niet-autosnelwegen

96b

Maatregelen bij spoorwegovergangen

96b

96a

Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering

96b

WAARMEE?

96a

Specificaties voor materiaal en materieel

96b

AANVULLENDE
ONDERWERPEN

96a

Verkeersregelaats bij wegwerkzaamheden

96b

CROW 96b, figuur 1. Indeling van de CROW-richtlijnen voor wer k in uitvoering .
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BIJLAGE II
AANVRAAG TOESTEMMING TIJDELIJKE
V E R K E E R S M A AT R E G E L E N O P G E M E E N T E L I J K E W E G E N V 1
Toestemming

Kaartmateriaal

Zonder toestemming van Bereikbaar Westland mag
een werk niet starten

Bij de aanvraag dient aanvullend kaartmateriaal ingediend te worden. Graag een bebordingstekening en/
of verwijzing naar een specifiek CROW 96B nummer,
een omleidingstekening (indien van toepassing) en
een situatie- of overzichtstekening van de locatie
meesturen.

Contactinformatie
Bob Keus (0174) 672 702

Indienen aanvraag
Via een e-mail naar
bereikbaarwestland@gemeentewestland.nl

KERN EN STRAAT/STRATEN
RIJBAAN EN/OF FIETSPAD
PLANNING, TIJDSTIPPEN
GEVOLGEN WERKZAAMHEDEN VOOR VERKEER
(afsluiting, omleiding etc.)

SOORT WERKZAAMHEDEN
GEGEVENS OPDRACHTGEVER, AANNEMER /
UITVOERDER / AANVRAGER

Naam opdrachtgever:
E-mailadres:
Telefoonnummer(s):
Naam aannemer/uitvoerder/aanvrager:
E-mailadres:
Telefoonnummer(s):

KUNNEN HULPDIENSTEN TIJDENS EEN
CALAMITEIT DOOR HET WERKVAK RIJDEN?
(brandweer, politie, ambulance)

KUNNEN FIETSERS EN/OF VOETGANGERS OVER
OF LANGS HET WERK?
WELKE COMMUNICATIE RICHTING
BELANGHEBBENDEN WORDT ER INGEZET?
OVERIGE INFORMATIE DIE VAN BELANG KAN ZIJN
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BIJLAGE II
AANVRAAGTERMIJNEN
TYPE WEG

TYPE AFSLUITING

MINIMAAL AANTAL WEKEN VOOR
AANVANG WERK AANVRAGEN

WEG IN WOONWIJK (ERFTOEGANGSWEG/
FIETSPAD)

GEDEELTELIJKE AFSLUITING
(1 RIJSTROOK)
GEHELE AFSLUITING
(2 RIJSTROKEN)
GEDEELTELIJKE AFSLUITING
(1 RIJSTROOK)
GEHELE AFSLUITING
(2 RIJSTROKEN)
GEDEELTELIJKE AFSLUITING
(1 RIJSTROOK)
GEHELE AFSLUITING
(2 RIJSTROKEN)
GEDEELTELIJKE AFSLUITING
(1 RIJSTROOK)
GEHELE AFSLUITING
(2 RIJSTROKEN)

2

WEG IN TUINBOUWGEBIED
(ERFTOEGANGSWEG/FIETSPAD)

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG BINNEN
BEBOUWDE KOM

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG BUITEN
BEBOUWDE KOM

3
3
4
3
4
3
6 TOT 12

Toestemming wegbeheerder
In de Wegenwet zijn vastgestelde regels opgenomen
voor het verzekeren van de veiligheid op de weg
(begaanbaarheid). De wegbeheerder heeft de plicht
de weg in stand te houden, de weggebruikers en passagiers te beschermen, de vrijheid van het verkeer
(openbaarheid) te waarborgen en de bevoegdheid
voor het stellen van regels en tot het geven van ontheffingen. Volgens de Wegenverkeerswet dient een
wegbeheerder / eigenaar van de weg toestemming
te geven voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit valt
onder de wetgeving van de Wegenverkeerswet 1994,
artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer (BABW).

Gemeente Westland werkt niet met het verlenen
van een vergunning. Dit in het kader van o.a.
deregulering en vermindering van administratieve processen en kosten. Gemeente Westland
werkt met het verlenen van toestemming voor
het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen
op gemeentelijke wegen. De toestemming wordt
verleend door BereikbaarWestland.
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WERKBARE UREN
GEMEENTELIJKE WEGEN
Werkbare uren zijn van
09:00 - 16:00 uur en van 19:00 - 07:00 uur.

Honselersdijk

Honselersdijk

Honselersdijk

De Lier

De Lier

De Lier

De Lier

De Lier

De Lier

Kern

Hofstraat

Endeldijk

Dijkweg

Dijkstraat

Sportlaan

Lange Broekweg

Kasteelweg

Hoogweg

Coldenhovelaan

Burgerweg

Naam

Endeldijk

Dijkweg

Molenlaan

N213 / Burgemeester Elsenweg

Hofstraat

N223 / Burgemeester Crezeelaan

Kanaalweg

Veilingweg

Burgerdijkseweg

Oudecampsweg

Coldenhovelaan

Van kruising

Vogelaer

N213 / Burgemeester Elsenweg

Mariëndijk

Hofstraat

Molenlaan

Veilingweg

Zandheullaan

Kanaalweg

Burgemeester Crezeelaan

Burgerweg

Burgerdijkseweg

Tot kruising

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

dubbelbaans, 2x1 rijstrook

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Wegindeling

erftoegangsweg

erftoegangsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

Soort weg

BIJLAGE III

Honselersdijk
Mariëndijk

07:00 – 09:00 uur en van 16:00 – 19:00 uur.

Spitstijden zijn van

Honselersdijk

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

N466 / Middel Broekweg

Van Ockenburchlaan

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

Dijkstraat

Nieuweweg

Lange Broekweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

Molenlaan

Honselersdijk

Vogelaer

Van Ockenburchlaan

Harry Hoekstraat

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

Honselersdijk

Zandheullaan

N466 / Middel Broekweg

Hollewatering

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Honselersdijk

Zuidwijckweg

Hollewatering

N222 / Veilingroute

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

erftoegangsweg

N213/ Burgemeester Elsenweg

Honselersdijk

Zwethlaan

N466 / Middel Broekweg

Pettendijk

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

Hofstraat

Honselersdijk

Heulweg

Bovendijk

Larixlaan

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

Honselersdijk

Kerkstraat

Korte Kruisweg

Orberlaan

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

gebiedsontsluitingsweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Kwintsheul

Van Luyklaan

N211 / Emmastraat

Orberlaan

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

N466 / Middel Broekweg

Kwintsheul

Lange Kruisweg

Molenweg

Haagweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

erftoegangsweg

Kwintsheul

Burgemeester Kampschöerstraat

Molenweg

Rijnweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Maasdijk

Haagweg

N211 / Emmastraat

N213 / Burgemeester Elsenweg

N222 / Veilingroute

Monster

Madeweg

Larixlaan

gebiedsontsluitingsweg

Monster

Molenweg

Grote Woerdlaan

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

Monster

Van Bemmellaan

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Monster

Bosweg

N213 / Burgemeester Elsenweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Monster

Industriestraat

N222 / Veilingroute

Naaldwijk

Dijkweg

N464 / Wateringseweg

Naaldwijk
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Monster
Wateringen

Wateringen
Monster

Monster
Wateringen

Ter
Heijde
Monster

's-Gravenzande
Maasdijk

's-Gravenzande
Kwintsheul

's-Gravenzande
Kwintsheul

's-Gravenzande
Kwintsheul

Poeldijk
Honselersdijk

Poeldijk
Honselersdijk

Poeldijk
Honselersdijk

Poeldijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
Honselersdijk

Naaldwijk
De Lier

Naaldwijk
De Lier

Naaldwijk
De Lier

Naaldwijk
De Lier

Naaldwijk
De Lier

Naaldwijk
De Lier

Kern
Naaldwijk

Naaldwijk

Monster

Monster

Kern

Kerklaan
Van Bemmellaan

Molenweg
Heulweg

Herenstraat
Madeweg

Haagweg
Dorpskade

Heijdseweg
Burgemeester Kampschöerstraat

Woutersweg
Lange Kruisweg

Oudelandstraat
Van Luyklaan

Koningin
Julianaweg
Kerkstraat

Beukenlaan
/ Eikenlaan / Zijdijk
Heulweg

Voorstraat
Zwethlaan

Paul
Captijnlaan
Zuidwijckweg

Jan
Barendselaan
Zandheullaan

Arckelweg
Vogelaer

Zwartendijk
Nieuweweg

Verspycklaan
Molenlaan

Verdilaan
Mariëndijk

Van
der Hoevenstraat
Hofstraat

Secretaris
Endeldijk Verhoeffweg

Pijle
Tuinenweg
Dijkweg

Piet
Struijkweg
Dijkstraat

Middel
Broekweg
Sportlaan

Kruisweg
Lange Broekweg

Kruisbroekweg
Kasteelweg

Grote
Woerdlaan
Hoogweg

Grote
Achterweg
Coldenhovelaan

Galgeweg
Burgerweg

Naam
Dijkweg

Bosweg

Van Bemmellaan

Molenweg

Naam

Grote Woerdlaan
Kerklaan

Poeldijkseweg
Larixlaan

N211 /Hoekstraat
Emmastraat
Harry

Plein/Heulweg
Molenweg

Molenweg
Heulweg

Rijnweg
N211 / Emmastraat

N467
Naaldwijkseweg
Korte /Kruisweg

Koningin
BovendijkJulianaweg

N211
N466 / Monsterseweg
Middel Broekweg

Koningin
Julianaweg
Hollewatering

N213
N466 / Nieuweweg
Middel Broekweg

Arckelweg
Van Ockenburchlaan

Voorstraat
Lange Broekweg

N464
/ Wateringseweg
Van Ockenburchlaan

N211
/ Emmastraat
Hofstraat

Verdilaan
Dijkstraat

Verspycklaan
Endeldijk

Verdilaan
Dijkweg

Geestweg
Molenlaan

Stokdijkkade
N213 / Burgemeester Elsenweg

Galgeweg
Hofstraat

Kruisweg
N223 / Burgemeester Crezeelaan

Verdilaan
Kanaalweg

N467
/ Galgeweg
Veilingweg

Grote
Achterweg
Burgerdijkseweg

Geestweg
Oudecampsweg

Kruisbroekweg
Coldenhovelaan

Van kruising
Industriestraat

Grote Woerdlaan

Larixlaan

N211 / Emmastraat

Van kruising

N213 / Burgemeester Kwaklaan
Elsenweg

Rijnweg
Ten
Hove

Haagweg
Dorpskade

Orberlaan
Kwaklaan

Wateringsveldseweg
Orberlaan

Strandweg
Larixlaan

N220 /Pettendijk
Maasdijk

Langestraat
N222 / Veilingroute

N467 / Naaldwijkseweg
Hollewatering

Zanddijk
Harry Hoekstraat

Jan /Barendselaan
N222
Veilingroute

N211
/ Nieuweweg
N464
/ Wateringseweg

N464/ /Veilingroute
Voorstraat
N222

/ Nieuweweg
N466 N211
/ Middel
Broekweg

Bosweg
N213/ Burgemeester Elsenweg

Industriestraat
N466 / Middel
Broekweg

Kruisweg
Vogelaer

N213 / Burgemeester Geestweg
Elsenweg

Kruisbroekweg
Mariëndijk

Middel Broekweg
Hofstraat

N213 / BurgemeesterMolenlaan
Elsenweg

N213 / BurgemeesterVeilingweg
Elsenweg

Middel
Broekweg
Zandheullaan

Kruisweg
Kanaalweg

Verspycklaan
Burgemeester
Crezeelaan

Zwartendijk
Burgerweg

Piet Struijkweg
Burgerdijkseweg

Tot kruising
N213 / Burgemeester
Elsenweg

N213 / Burgemeester Elsenweg

Rijnweg

Haagweg

Tot kruising

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

dubbelbaans,
2x1 rijstrook
enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
dubbelbaans,
2x1 rijstrook

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
1 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1

enkelbaans,
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1
1 rijbaan/rijloper

enkelbaans,
rijbaan/rijloper
enkelbaans, 1
1 rijbaan/rijloper

Wegindeling
enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Wegindeling

gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg
erftoegangsweg

Soort weg
gebiedsontsluitingsweg

gebiedsontsluitingsweg

erftoegangsweg

B I J L Agebiedsontsluitingsweg
GE III

Soort weg

Wateringen
Monster

Bosweg
Noordweg

enkelbaans,
enkelbaans, 11 rijbaan/rijloper
rijbaan/rijloper

Naaldwijk
Wateringen

Leeuwenhorstlaan
N213 / Burgemeester
Elsenweg
Oosteinde
Dijkweg

Kwaklaan
Industriestraat

Wateringen
Naaldwijk

erftoegangsweg
Soort weg

Ten
Van Hove
kruising

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper
Wegindeling

Plein
Naam

Herenstraat/Heulweg
Tot kruising

Wateringen
Kern

gebiedsontsluitingsweg
N464 / Poeldijkseweg

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper
Poeldijkseweg

Kerklaan
Wateringen

gebiedsontsluitingsweg

Dorpskade

enkelbaans, 1 rijbaan/rijloper

Wateringveldseweg

N211 / Wippolderlaan

Wateringen
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KAART GEMEENTELIJKE WBU-WEGEN

DONKERRODE WEGEN ZIJN DE WBU-WEGEN

BIJLAGE IV
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STROOMSCHEMA

TOETS AANVRAAG
OP PROCES EN
INHOUD

VERKEERSPLAN
EN PERIODE
NIET MOGELIJK

PERIODE EN/OF
UITVOERINGSPERIODE
AANPASSEN

VERKEERSPLAN
AANPASSEN

AKKOORD

OVERLEG
TUSSEN
PROJECTLEIDERS

TOETSING
AANVRAAG
INHOUD

PROCES AANVRAAG TOESTEMMING TIJDELIJKE
V E R K E E R S M A AT R E G E L E N
DIGITAAL
AANLEVEREN
FORMULIER

GEEN TOESTEMMING

AANVRAGER
BEREIKBAAR WESTLAND
BEREIKBAAR WESTLAND
ESCALATIE MODEL
GEEN TOESTEMMING

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

BIJLAGE V

AKKOORD

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

TOETSING AANVRAAG
OP PROCES

AKKOORD

AKKOORD

ESCALATIEMODEL

GEEN TOESTEMMING

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
AFWIJZING
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TEAMMANAGERS
OVERLEGGEN

VERKEERSCOMITÉ

E S C A L AT I E M O D E L

START
ESCALATIEMODEL

GEEN AKKOORD

BEREIKBAAR WESTLAND
ESCALATIE MODEL
GEEN TOESTEMMING

AKKOORD

AKKOORD

GEEN AKKOORD:
CLUSTERDIRECTEUR
EN OVERLEGGEN

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

AKKOORD

GEEN AKKOORD:
BESTUURLIJK OVERLEG

BIJLAGE 4

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

BIJLAGE VI

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
TOESTEMMING

AKKOORD

GEEN AKKOORD

VERWERKING
IN LTC EN
VERSTUREN
AFWIJZING
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GEMEENTE WESTLAND
Cluster Ruimte, team Strategie
& Programmering
Ingangsdatum:
1 september 2018
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