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N322; ontwerp-verkeersbesluit opheffen bushalte De 
Schans in gemeente Maasdriel 
 

Aanleiding 
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen voor het 
opheffen van bushalte De Schans (km 38,700) in de gemeente Maasdriel. Deze bushalte is in 2013 
fysiek al verwijderd, echter zonder hiervoor een verkeersbesluit te nemen. 
 
Als wegbeheerder van de N322 is de provincie Gelderland verplicht om alsnog voor deze maatregel 
op dit traject een verkeersbesluit te nemen. 
 
Ter inzage 
De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland 
(www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N322: Rossum 
(N831) – Beneden Leeuwen (N323). De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op 
de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt het 
zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het ontwerp verkeersbesluit 
van 10 december 2020 tot en met 21 januari 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente 
Maasdriel, Kerkstraat 45 in Kerkdriel. Ten gevolge van COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op 
het gemeentehuis wellicht beperkt beschikbaar. Neem contact op met de betreffende gemeente of 
het Provincieloket, telefoon 026-359 9999, voor meer informatie en ondersteuning. 
 
Inbrengen zienswijzen 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de 
vorm van een zienswijze bekend maken inzake punt I van het voorgenomen ontwerp- 
verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke 
zienswijze dient te worden gezonden aan: 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen  
T.a.v. mevrouw M.M.C. van der Zandt 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
Op de enveloppe dient duidelijk “zaaknummer 2020-013257, N322 ontwerp-verkeersbesluit 
opheffen bushalte De Schans” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt 
u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met 
mevrouw M.M.C. van der Zandt, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp-
verkeersbesluit kunt u bij haar terecht. 

 

Arnhem, 1 december 2020 – zaaknummer 2020-013257 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 


