
Nr. 4472 / Verkeersbesluit ’t Veneetse

Eiland - parkeerverbod

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor ’t Veneetse Eiland

DE UNITMANAGER RUIMTE, VAKGROEP VERKEER;

overwegende

dat ’t Veneetse Eiland is gelegen binnen een verblijfsgebied waar een maximum snelheid is toegestaan

van 30 km/uur;

dat op een deel van ’t Veneetse Eiland aan de kant van de zijgevel van huisnummer 2 wordt geparkeerd;

dat door het parkeren de verkeerssituatie als onoverzichtelijk en verkeersonveilig wordt ervaren;

dat het wenselijk is in het belang van de verkeersveiligheid een parkeerverbod in te stellen;

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW

1990;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer

en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwij-

deren van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet

1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid

heeft gemandateerd aan de Unitmanager Ruimte 1;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

1.door het aanbrengen van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 19990 een parkeerverbod in te stellen op ’t Veneetese

Eiland aan de kant van de zijgevel van huisnummer 2.

Een en ander aangegeven zoals op de bij het besluit behorende tekening onder nummer: 201300441

Alkmaar, 31-05-2013

Unitmanager Ruimte 1,

Vakgroep Verkeer,

mw. M.Y. Roecoert-Kingma

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC

ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u

de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank

Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift

al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzienin-
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genrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mo-

gelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Postbehandelingsdocument uitgaande correspondentie
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