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2005/18
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken bekend dat gelet op het verzoek van de milieupolitie om in verband met de
uitvoering van een project tegen het illegaal aanplakken van affiches e.d. op bruggen
op de provinciale weg N281 Nijswiller-Hoensbroek binnen de gemeente Heerlen te
mogen handhaven op basis van de Wegenverordening provincie Limburg, artikel 21
van de Wegenverordening provincie Limburg en artikel 142 van het Wetboek van
Strafvordering en gezien het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 29 maart 2005; in
hun vergadering is vastgesteld het navolgende:
Aanwijzingsbesluit
1.

2.

3.

4.

De personen werkzaam bij de milieupolitie van de gemeente Heerlen, zijnde
buitengewoon opsporingsambtenaar, te belasten met het toezicht op de naleving
van artikel 10, eerste lid, onder d3 van de Wegenverordening (plakverbod) op de
in artikel 3 vermelde kunstwerken.
De personen werkzaam bij de milieupolitie van de gemeente Heerlen, zijnde
buitengewoon opsporingsambtenaar, te belasten met de opsporing van het verbod
opgenomen in artikel 10, eerste lid, onder d3 van de Wegenverordening
(plakverbod) op de in artikel 3 vermelde kunstwerken.
Het toezicht heeft uitsluitend betrekking op de navolgende, in beheer en
onderhoud van de Provincie zijnde kunstwerken:
- Onderdoorgang Tichelbeekstraat (km 26.600);
- Viaduct M.L. Kingstraat (km 25.900);
- Viaduct Bremers weg (km 25.550);
- Viaduct in Zandweg (km 24.825);
- Viaduct Imstenraderweg (km 24.200);
- Viaduct Beitel (km 23.100);
- Viaduct over spoorlijn Heerlen-Simpelveld (km 22.800);
- Onderdoorgang Vruschenhusken (km 22.300);
- Viaduct Welterlaan (km 27.350);
- Onderdoorgang ABP (km 27.500);
- Viaduct Valkenburgerweg (km 27.920);
- Viaduct Looierstraat (km 28.230);
- Onderdoorgang Eikendermolenweg (km 28.550);
- Viaduct Terworm (km 29.250);
- Fietstunnel in de Cramer (km 30.030);
- Viaduct Wijngaardsweg (km 31.100);
- Fiets-/voetgangersviaduct Montfortstraat (km 31.770).
De buitengewoon opsporingsambtenaar houdt bij de uitoefening van zijn
toezichthoudende bevoegdheid en opsporingsbevoegdheid rekening met het
gestelde in artikel 10 van de Wegenverordening.

5.

6.
7.

De Korpschef Regiopolitie Limburg-Zuid (zijnde toezichthouder van de
buitengewoon opsporingsambtenaren), brengt tweemaal per jaar aan
Gedeputeerde Staten van Limburg verslag uit op welke wijze er gebruik is
gemaakt van de toezichthoudende bevoegdheden èn de opsporingsbevoegdheid
met betrekking tot de in beheer en onderhoud van de provincie zijnde kunstwerken
in relatie tot artikel 10, eerste lid, onder d3 van de Wegenverordening.
Gedeputeerde Staten van Limburg zijn bevoegd dit besluit in te trekken.
Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

Binnen zes weken na publicatie kan een belanghebbende een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij:
Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. afdeling AJZ, cluster Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de datum;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en
d.
de redenen van het bezwaar (motivering).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Provincie Limburg,
HREF="http://www.limburg.nl/" MACROBUTTON HtmlResAnchor www.limburg.nl.
Klik op ‘Beleidsvoering’, vervolgens op ‘Financiën en algemene zaken’ en ten slotte op
‘Bezwaar maken’.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 7 april 2005.
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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