
RAADSBESLUIT 
 

 
 
 

 

 

  
De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2019, nummer 

2019/18, 

 

Overwegende dat: 

- de fysieke doortrekking van de Joan Muyskenweg, tussen de Van der Madeweg en de 

Holterbergweg, zijn voltooiing nadert;  

- dit weggedeelte op gronden ligt, die eigendom zijn van de gemeente Amsterdam;  

- tussen de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel een anterieure overeenkomst is 

gesloten, waarin is vastgelegd dat de gemeente Ouder-Amstel zal optreden als juridisch 

wegbeheerder van dit weggedeelte en – tot wederopzegging - de gemeente Amsterdam 

als technisch wegbeheerder;   

- dat het gewenst is om het gebruik en het beheer van dit weggedeelte juridisch vast te 

leggen; 

Gelet op artikel 9 van de Wegenwet; 

 

BESLUIT : 

-Het weggedeelte van de Joan Muyskenweg tussen de Van der Madeweg en de 

Holterbergweg op Amsterdam-Duivendrecht aan te wijzen als een openbare weg in de  

zin van de Wegenwet; 

-Het college van burgemeester en wethouders besluit over de datum van feitelijke 

openstelling van de weg.   

 

 

Ouder-Amstel, 6 juni 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de voorzitter, 

  
J. Vissers J. Langenacker 

 

 

 

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking in de Staatscourant een 

bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de 

Amstel. 

In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden: 

-uw naam en adres 

-de dagtekening van het bezwaarschrift; 

-een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt; 

-de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden). 

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u 

hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige 
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voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 

84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald. 

 


