
Naarden, Graaf Willem de Oudelaan,

inrichten gehandicaptenparkeerplaats

VBGP 1401

Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat-

en volmachtregeling 2010, volgnummer 76 waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over

de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaatsen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat aan de Graaf Willem de Oudelaan te Naarden de parkeerplaatsen intensief worden gebruikt;dat

daardoor een parkeerplaats op zo kort mogelijke afstand van het woonadres van mevrouw A.C. F. niet

kan worden gegarandeerd;dat mevrouw F. op 19 november 2013 een aanvraag heeft gedaan voor een

gehandicaptenparkeerplaats nabij haar woning aan de Graaf Willem de Oudelaan 243 te Naarden;dat

de woning van mevrouw F. beschikt over een inpandige garage onder de woning;dat alleen een helling

en een trap toegang geven tot deze garage, waardoor mevrouw F. hier redelijkerwijs geen gebruik van

kan maken;dat MO-zaak op 25 november 2013 een positief advies heeft gegeven voor het inrichten van

een gehandicaptenparkeerplaats voor aanvraagster;dat de aanvraag is overlegd met de korpschef van

politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en dat hij bij brief

van 18 december 2013 akkoord gaat met de voorgestelde maatregel op grond van artikel 24 van de

BABW als de parkeerplaats in overleg met mevrouw F. volgens de richtlijnen van de C.R.O.W. wordt

aangelegd;dat er geen bezwaren zijn binnen gekomen na publicatie van dit voornemen op 17 januari

2014 in de NaarderNieuws en op  in de Staatscourant;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten

onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden; 

BESLUIT

1. tot het plaatsen van bord E06 met op het onderbord het kenteken van aanvraagster voor perceel

Graaf Willem de Oudelaan 243 te 1412 AT Naarden;

 

1. tot het aanbrengen van markering conform model Wit kruis van bijlage I van het Reglement Ver-

keersregels en verkeerstekens 1990;

 

1. één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 16 janu-

ari 2014, tekeningnummer VBGP 1401.

Naarden, 4 februari 2014

Namens deze,

A. Hoeve

het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorziening ,

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Dit besluit is gepubliceerd in de NaarderNieuws van 17 januari 2014.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding ge-

maakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken
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na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus

5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaar-

schrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.

Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefo-

niste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.
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