
Verkeersbesluit voor het instelen van een

parkeerverbod aan de even zijde van de

Voordoel te Nieuw-Beijerland.
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College van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de doorstroming van het verkeer in de Voordoel belemmerd wordt door geparkeerde voertuigen

aan weerszijden van de openbare weg;

dat het realiseren van een parkeerverbod aan de even zijde van de Voordoel de doorstroming en de

verkeersveiligheid bevordert, dit volgens de hierbij behorende tekening;

dat het parkeerverbod wordt aangegeven door middel van het plaatsen van de borden E1 van het Re-

glement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), dit volgens de hierbij behorende tekening;

dat er ter hoogte van de Voordoel 14 parkeervakken worden gemarkeerd waar wel mag worden gepar-

keerd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

overleg is gepleegd met de politie Zuid-Holland Zuid;

dat overleg is gepleegd met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

gelezen het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994;

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de WVW en artikel 12, 18 en 21 van het BABW.

BESLUIT

in de Voordoel te Nieuw-Beijerland een parkeerverbod instellen. Dit door middel van het plaatsen van

de borden E1 van het RVV 1990 aan de even zijde van de Voordoel, volgens de hierbij behorende teke-

ning;

dit besluit te zenden aan de bewoners van de Voordoel te Nieuw-Beijerland en de scriba van de Oud

Gerformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland, waarop belanghebbenden binnen zes weken na publicatie

een bezwaarschrift kunnen indienen;

dit besluit te publiceren in de Staatscourant en in het Kompas;

dit besluit tevens te zenden aan de Politie Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Piershil, 15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Korendijk

Namens deze,

de secretaris, de burgemeester,

drs. M.A.I. Born, drs. S. Stoop

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk binnen een
termijn van zes weken na publicatie in de Staatscourant en in het Kompas.
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