
Verkeersbesluit individuele

gehandicaptenparkeerplaats De Koarte

Five te Hallum

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de aanvrager een verzoek heeft ingediend ter realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats op

kentekennummer voor hemzelf;

dat de aanvrager in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart op grond waarvan aanvrager niet in

staat kan worden geacht grotere afstanden te voet te kunnen afleggen dan tussen zijn woning en de te

reserveren parkeerplaats;

dat de nodige parkeerruimte ter plekke niet altijd beschikbaar is

gelet op art. 12 van BABW waarin geregeld is dat voor de plaatsing van bord E6 met onderbord een

verkeersbesluit moet worden genomen;

gelet op artikel 2 van de wegenverkeerswet waarin geregeld is dat een verkeersbesluit onder andere

dient te strekken tot:

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer (of de bestaande verkeersregels) veroorzaakte

overlast, hinder of schade;en overwegende dat deze doelen gediend zijn met de realisering van een

invalidenparkeerplaats ter plekke;

gelet op artikel 24 BABW waarin gesteld wordt dat een verkeersbesluit wordt genomen na overleg met

de korpschef van het betrokken regionale korps; gelezen het positief advies van de korpschef van het

betrokken regionale korps;

gelet op artikel 26 BABW waarin vereist wordt dat een verkeersbesluit bekend gemaakt wordt in een

of meer plaatselijke dag- of weekbladen;

gelet op artikel 27 BABW waarin gesteld wordt dat op grond van artikel 15 lid 1 het verkeersbesluit in

werking treedt een dag nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd, conform het geregelde in 3:40 Awb;

 

BESLUIT

een gehandicaptenparkeerplaats op kentekennummer in te stellen op een bestaande parkeerplaats te

Hallum, gelegen aan de Koarte Five bij de woning met huisnummer 17, door plaatsing van bord E6

met onderbord op verzoek van aanvrager tegen betaling van de plaatsingskosten

het verkeersbesluit te publiceren;

het verkeersbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen op het gemeentehuis.

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
tegen bovengenoemd besluit bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 9172 ZS te
Ferwert.
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