
Gemeente Oegstgeest - Verkeersbesluit

Wilhelminapark parkeerplaats t.b.v.

opladen elektrische auto

AANWIJZEN PARKEERPLAATS OPLADEN ELEKTRISCHE AUTO WILHELMINAPARK

 

 

Nummer besluit : 2014-06

Decos : Z-14-02460

Datum besluit : 07-10-2014

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Krachtens het bepaalde (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet

1994, het bepaalde in artikel 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW).

 

 

Overwegende dat:

- Er steeds meer elektrische voertuigen in Nederland zijn;

- Elektrische voertuigen een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en minder geluid produceren;

- Bewoners van Rhijngeesterstraatweg 2 (binnenkort) een elektrische auto hebben aangeschaft;

- Zij geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben om hun voertuig te parkeren en op te laden;

- Nabij hun woning, aan het Wilhelminapark, haakse parkeervakken aanwezig zijn die grenzen aan de

tuin van het kantoorpand Wilhelminapark 17;

- De bewoners van Rhijngeesterstraatweg 2 toestemming hebben van de eigenaar van Wilhelminapark

17 om een oplaadpaal in hun tuin, naast de haakse parkeervakken, te plaatsen;

- De oplaadpaal ter hoogte van het 3
e
 en 4

e
 parkeervak zal worden geplaatst in verband met de aanwe-

zige boomwortels nabij het 1
e
 en 2

e
 parkeervak;

- Voor het plaatsen van de oplaadpaal een omgevingsvergunning is verleend (ons kenmerk 14.03347);

- De oplaadpaal van stroom zal worden voorzien vanuit de meterkast van de bewoners van Rhijngees-

terstraatweg 2;

- Ondanks dat het een privé-oplaadpaal betreft deze voor een ieder die zijn elektrische auto wil opladen,

toegankelijk is (door middel van een pasjessysteem;

- De oplaadpaal twee aansluitmogelijkheden heeft waardoor er twee auto’s tegelijkertijd kunnen opladen;
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- In eerste instantie één (openbare) parkeerplaats zal worden gereserveerd en zodra er aanleiding toe

is, er eventueel een tweede (openbare) parkeerplaats kan worden gereserveerd;

- Zodra een elektrische auto volledig opgeladen is, het wenselijk is dat deze elders wordt geparkeerd

zodat een volgende elektrische auto kan worden opgeladen bij de oplaadpaal;

 

 

Overleg:

De volgende personen of instanties zijn m.b.t. dit besluit geraadpleegd:

De verkeersadviseur van de politie, eenheid Den Haag - 11-06-2014 akkoord

VVN afdeling Oegstgeest - 15-05-2014 akkoord

Brandweer VRHM - 15-05-2014 akkoord

Fietsersbond - 10-06-2014 akkoord

 

 

BESLUITEN:

- één haakse parkeerplaats aan het Wilhelminapark, ten zuidwesten van Wilhelminapark 17 en tegenover

huisnummer Wilhelminapark 29, aan te wijzen als parkeergelegenheid die alleen bestemd is voor het

opladen van elektrische auto’s, door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord “opladen

elektrische auto” zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Bijlage 1 tekening A-988 d.d. 10-06-2014 maakt onderdeel uit van dit besluit.

 

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Meer informatie:

Het verkeersbesluit en de op dit besluit betrekking hebbende stukken, liggen vanaf 15-10-2014 gedurende

zes weken ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis te

Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

 

Bezwaarmogelijkheid:

Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht

(Awb), binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaar indienen bij:

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest
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Postbus 1270

2340 BG OEGSTGEEST

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
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