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Geachte heer Van der Schoot,  

 

Zeewolde 

Op 29 mei 2015 ontving ik uw verzoek om een ontheffing te verlenen voor 

het laten rijden van een wegtrein.   

Op 3 juli stuurden wij u een ontheffing met kenmerk 15U0005117. Hierbij 

stuur ik u een gewijzigde versie, waarbij de eerder genoemde ontheffing 

wordt ingetrokken. 

 

Besluit 

Wij verlenen u ontheffing,   

-op grond van het bepaalde in artikel 149 van de Wegenverkeerswet in 

samenhang met artikel 87 van het RVV 1990, van het in artikel 61b van dit 

reglement gestelde verbod, om personen te vervoeren in een wegtrein. 

-op grond van het bepaalde in artikel 87 RVV  1990 juncto artikel 10, rijden 

op fietspaden/voetpaden. 

 

De wegtrein mag op alle wegen rijden binnen de gemeente Zeewolde met 

uitzondering van de volgende wegen: 

 Gooiseweg 

 Ganzenweg (m.u.v. oversteek Sternweg) 

 Nijkerkerweg 

 Spiekweg (m.u.v. deel tussen rotonde met de Kruisboog en de aansluiting 

Groenewoudseweg (zuidelijke aansluiting) en het deel tussen de rotonde 

Gelderseweg en de Schollevaarweg) 

 Vogelweg (m.u.v. de oversteken Gruttoweg/Wulpweg,  

Duikerweg/Dodaarsweg, Roerdoempweg/Reigerweg en 

Lepelaarpad/Ooievaarsweg. 
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De voorschriften die aan de ontheffing verbonden zijn, zijn in de bijlage 

weergegeven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 
 

C.C.F. Polderman 

medewerker Publiekscentrum  

 

 

 

Bezwaar maken 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken een 

bezwaarschrift indienen. Deze termijn gaat in op de dag na de verzenddatum 

van deze brief.  

U kunt dit schriftelijk doen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de 

bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. 

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op 

www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale 

handtekening. 

 

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met 

het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer 

en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het 

om een bezwaarschrift gaat?  

 

Voorlopige voorziening 

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening 

vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.  

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor 

de precieze voorwaarden. 

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht 

betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit 

bedrag en over de manier van betalen. 

 

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar  

http://www.zeewolde.nl/bezwaar
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://www.zeewolde.nl/bezwaar


3/4  

Voorschriften ontheffing RVV 1990, artikel 61b 

 

Eisen aan de wegtrein 

1. Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden 

en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien 

het voertuig: 

A. niet deugdelijk van bouw of inrichting is, dan wel rij-technisch in 

onvoldoende staat van onderhoud verkeert; 

B. zodanig is gebouwd of ingericht dat de bestuurder onvoldoende 

uitzicht naar voren of opzij heeft, of 

C. niet voldoet aan de gestelde eisen uit de Regeling voertuigen. 

2. Het is de bestuurder en de eigenaar of houder van een voertuig 

verboden het voertuig te laten staan, indien het voertuig niet 

voldoet aan de eisen genoemd in de Regeling voertuigen ten aanzien 

van de verplichte rode retroreflectoren aan de achterzijde van 

voertuigen. 

3. Om onder de regeling te vallen zal er altijd een aanhanger 

aangekoppeld moeten zijn. 

4. De aanhanger moet voorzien zijn van een afgeknotte driehoek. 

5. In verband met de veiligheid van het personenvervoer moet de 

aanhanger voorzien zijn van een reminrichting. 

6. Het maximum aantal zitplaatsen in de betreffende  aanhanger dient 

in acht te worden genomen, er mogen geen mensen staand vervoerd 

worden. 

7. Bij de uitstap van de passagiers moeten kettingen bevestigd zijn die 

tijdens het rijden steeds gesloten zijn. 

8. U dient zowel rijdend als stilstaand op de weg dimlicht te voeren. 

9. Een flitslicht mag niet gevoerd worden op grond van de regeling 

Voertuigen. 

10. Er dient een EHBO-koffer aanwezig te zijn in de wegtrein.  

 

Eisen aan de bestuurder 

1. De bestuurder is minimaal 21 jaar en heeft een B rijbewijs. 

 

Deelnemen aan het verkeer 

1. Het bovengenoemde motorvoertuig dient stapvoets te  rijden in het 

winkelcentrum. 

2. Extra aandacht wordt gevraagd voor het oprijden op de Spiekweg 

vanaf de Groenewoudseweg. De Spiekweg is een provinciale weg 

waarop een snelheid van 80 km is toegestaan. 

 

Algemene voorschriften 

1. De persoon die van de ontheffing gebruik maakt,  moet de 

ontheffing onmiddellijk tonen als ambtenaren van de politie, de 

brandweer of een bevoegde ambtenaar dat verzoeken.  

2. Als niet wordt voldaan aan de genoemde voorschriften kan de 

ontheffing worden ingetrokken.  

3. Door deze beschikking bent u niet ontheven van de wettelijke 

aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, of in het algemeen 

van aansprakelijkheid ten aanzien van wettelijke voorschriften. 

4. De persoon die van de ontheffing gebruik maak, moet alle 

voorschriften, aanwijzingen en bevelen onmiddellijk en volledig 

opvolgen die bevoegde ambtenaren van de gemeente, de brandweer 
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en de politie geven in verband met het gebruik van deze ontheffing 

of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer. 

5. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te 

zijn gewaarborgd. 

6. Het voertuig moet zo min mogelijk hinder opleveren voor het 

winkelend publiek, voetgangers en fietsers. 

 


