
VERKEERSBESLUIT WOONERF

DRENKKUIL TE OSS

Kenmerk 2014-026

B. Wijdeven

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben besloten dat zij de Drenkkuil instellen als

woonerf. Een woonerf past goed bij de inrichting van de Drenkkuil. In een woonerf mogen automobilisten

alleen in een parkeervak parkeren. De parkeervakken in de Drenkkuil krijgen daarom een p-tegel, zodat

ze goed te herkennen zijn.

 

BESLUIT

1. door het plaatsen van bord G5 (erf) en bord G6 (einde erf) van het RVV 1990, op de Drenkkuil ter

hoogte van rijbaanverhoging nabij huisnummer 1 en 2, de Drenkkuil bij huisnummer 1 t/m 31 in

te stellen als (woon)erf;

2. het verkeersbord genoemd in dit besluit te plaatsen conform de bepalingen in het BABW en RVV

en de bij dit besluit horende bijlage (tekening) ‘Horzak Noord Hoeve 6 – tekening verkeersbesluit

Woonerf’ met tekeningnummer 088-14.000, d.d. 07-11-2014;

3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging

plaatsvindt.

 

Oss 02-12-2014

Burgemeester en wethouders gemeente Oss

Namens deze,

P.  Brack

Hoofd Inrichting Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u het niet eens met het besluit?

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.
U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft. Het bezwaarschrift
moet u binnen zes weken naar de gemeente sturen, dus voor 14 januari 2015. U richt het bezwaarschrift
aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

t.a.v. hoofd afdeling IBOR

Postbus 5

5340 BA Oss.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

1. Uw naam

2. Uw adres

3. De datum

Nr. 34762

STAATSCOURANT 3 december

2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

3 december 2014Staatscourant 2014 nr. 347621



4. Uw handtekening

5. Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt

6. Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen
voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De
voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. U kunt een voorlopige
voorziening alleen aanvragen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wilt u een voorlopige
voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

1. Uw naam

2. Uw adres

3. De datum

4. Uw handtekening

5. Een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt

6. Bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van uw bezwaarschrift aan de gemeente meesturen.
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