
VERKEERSBESLUIT 

  

Onderwerp: Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Teisterbandstraat in Kerkdriel 

_________________________________________________________________________________ 

  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel; 

  

Gelet op: 

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); 

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

• de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake 

het Wegverkeer (BABW); 

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

• het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid 

tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt. 

  

Overwegen de : 

• dat door een bewoner van het Mgr. Zwijsenplein aan ons is verzocht op het wegdek ter hoogte 

van Teisterbandstraat 6 in Kerkdriel een parkeervak aan te duiden als gereserveerde gehandicap- 

tenparkeerplaats; 

• dat de aanvrager op eigen terrein geen gelegenheid heeft een parkeerplaats te realiseren; 

• dat de aanvrager in he bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder; 

• dat het in de omgeving van het Mgr. Zwijsenplein regelmatig voorkomt dat de parkeerplaatsen 

in de omgeving van de woning van aanvrager bezet zijn. Dit betekent dat er situaties kunnen 

voordoen waarbij aanvrager meer dan 100 meter moet lopen om zijn woning te bereiken; 

• dat op de parkeerplaats niet meer geparkeerd mag worden, met uitzondering van het voertuig 

met het kenteken genoemd op het onderbord; 

• dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve 

Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor 

zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

• dat de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Maasdriel en derhalve bevoegd is tot het 

nemen van het verkeersbesluit. 

  

Motivering: 

  

Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 

Deze maatregel wordt genomen: 

  

• om de veiligheid op de weg te verzekeren 

• ter bescherming van de weggebruikers 

• in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

• om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen: 

• ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade. 
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Gehoord: 

  

Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, 

verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district 

Gelderland-Zuid.   

  

Besluit: 

  

1. aan te wijzen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Teisterbandstraat 

nummer 6 in Kerkdriel, door het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) uit bijlage I 

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform de bij dit besluit behorende 

tekening; 

2. het aanbrengen van een onderbord OB309 met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik 

is bij de aanvrager. 

  

  

  

  

Aldus vastgesteld, 16 januari 2023 

Namens het college van Maasdriel, 
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R. Lamain 

teammanager afdeling Realisatie & Beheer 

  

  

  

Bijlage: Situatietekening 

  

  

Niet mee eens? 

Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld 

altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes 

weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een 

formulier op de website). 

  

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzie- 

ningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen 

als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzienin- 

genrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan 

ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een 

voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen. 
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