
Het college van burgemeester en

wethouders van Gemert-Bakel,

Gelet op:

• de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Algemene wet bestuurs-

recht;

• het verzoek van dhr. A.W.G. Verberkt wonende aan de Prinses Irenestraat 23 te Gemert;

• het feit dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en in het

bezit is van een geldig rijbewijs;

• de medische indicatie van dhr. A.W.G. Verberkt waaruit blijkt dat hij minder dan 50 meter aaneen-

gesloten kan lopen;

overwegende:

• dat er in de Prinses Irenestraat te Gemert geen gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is waarvan

dhr. Verberkt gebruik zou kunnen maken;

• dat de medische situatie van dhr. Verberkt dermate zwaarwegend van aard is dat de aanleg van

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de rede ligt;

• dat de houder van de gekentekende gehandicaptenparkeerplaats verzekerd is om het voertuig met

kenteken 35-RJ-RF te kunnen plaatsen en de mobiliteit van houder te vergroten;

• dat het gezien de beperking voor de aanvrager wenselijk is een parkeerplaats te hebben in de directe

omgeving van de woning;

• dat het uitgangspunt is om de dichtstbijzijnde openbare parkeerplaats toe te wijzen die voldoet aan

de eisen;

• dat er voldoende overige openbare parkeerplaatsen in de Prinses Irenestraat aanwezig zijn;

• dat het voornemen om deze verkeersmaatregel in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubli-

ceerd, gedurende een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn

ingediend;

• dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Gemert-Bakel en is gelegen binnen

de bebouwde kom van deze gemeente;

• dat er overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie, afdeling Gemert-Laarbeek,

als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en hierop

positief is geadviseerd;

besluiten een verkeersbesluit te nemen nabij Prinses Irenestraat 23 te Gemert

1. Door het plaatsen van het bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 met onderbord, het parkeren in

het parkeervak in de Prinses Irenestraat te Gemert alleen toe te staan aan het voertuig dat momenteel

gekentekend is met nummer 35-RJ-RF overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig ge-

waarmerkte bijlage.

Besluitnr: 2014-03

Gemert, 1 april 2014

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college hebben ingediend en belanghebbenden aan

wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp-verkeersbesluit

hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voor-

noemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver het college bij het definitieve verkeersbesluit wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte

van het ontwerp kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep

instellen bij genoemde Afdeling. Welke wijzigingen zijn aangebracht blijkt uit het definitieve besluit.
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Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het indienen van een beroep schorst de werking van het definitieve verkeersbesluit niet. Om dit laatste

te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening

(schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is

griffierecht verschuldigd. Het besluit van het college treedt in werking na afloop van de beroepstermijn

tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is

ingediend.
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