
V I I I 

Nummer van 
de weg (of 
van de brug) 

199. 

ui 

Naam waaronder de weg 
(of de brug) bekend staat 

Noord! angeweg 
(noordeli jke 
parallelweg). 

Eindpunten en richting 
van de weg 

(of van de brug) 

Van weg nr.210, b i j de 
zuidoosthoek van het 
perceel Dinteloordj 
sectie D nr.398, i n 
noordwestelijke r i ch t ing 
t o t weg nr.212, b i j de 
zuidwesthoek van het 
perceel Dinteloord, 
sectie E nr.553. 

IV 

Beperkingen in het 
gebruik van de weg 
(of van de brug), als 
bedoeld in artikel 6 
van de Wegenwet; 
alsmede de afschut
tingen, welke zich op 
de weg bevinden 

Verharding van de weg 

Aard van de verharding 
(of aangeven, dat de weg 

onverhard is) 

Waaiervormig beginnend: 
bitumineus 

bitumineus 

waaiervormig eindigend: 
bitumineus 

Breedte in me
ters van de ver
harding van de 
verschillende 
soorten van de 

verharding 
b 

13,50/4,10 

4,10 

4,10/12,70 

Lengte van de 
verschillende 

delen in meters, 
langs de as van 
de weg gemeten 

10,00 

1340,00 

16,00 

V I 

De zich in de weg bevindende bruggen eii 
duikers, met vermelding van hun aard, 
hoofdafmetingen en samenstelling, of aaiil 
hoofdafmetingen en samenstelling van de 
onder afzonderlijk nummer opgenomen 
bruggen 

Betonnen duiker met rechts 
betonnen frontmuur en houten 
leuning, nabij de zuidwesthoe 
van het perceel Dinteloord, 
sectie D nr.414: 
lang onder de weg 7,00 m; 
breed 3,00 m; 
hoog 1,80 m. 

VII 

De onderhoudsplichtigen van de weg 
(of van de brug) en van de in de weg be
vindende bruggen en duikers (of wel de 
kadastrale percelen of de gedeelten van 
percelen, waarop de verplichting rust). 

De gemeente Steenbergen. 

-

vin " 

Omvang van de onderhouds
plicht (hieronder op te nemen 
de verplichtingen ten aanzien 
van de verharding, kunstwer
ken, beplantingen, enz. voor 
zoveel nodig en mogelijk met 
verwijzing naar de kolommen 
IV, Va, Vb, Vc, en V I ) . 

Het onderhoud in z i j n 
gehele omvang. 

De rechthebbenden op 
de aanwezige 
beplanting hebben het 
onderhoud daarvan in 
z i j n gehele omvang. 

I X 

Degenene, die tot het or 
houd hebben b i j te dragi 
wel de kadastrale percel 
gedeelten van de percek 
waarop deze verplichtin 
rusten met vermelding v 
hoegrootheid van de bijc 


