
Verkeersbesluit gereserveerde

parkeerplaatsen gezondheidscentrum

De Hazelaar in de Hazelaarstraat te

Woerden

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond

van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september

2013;

Overwegingen:

overwegende dat:

• aan de Hazelaarstraat wooncomplex De Hazelaar wordt gerealiseerd;

• in dit gebouw 24 sociale huurappartementen en een gezondheidscentrum komen;

• de ingang van het gezondheidscentrum te bereiken is via een pad dat ter hoogte van het kruispunt

met de Prunuslaan aansluit op de Hazelaarstraat;

• in het gezondheidscentrum een huisartsenpost wordt ondergebracht

• door veranderingen in de zorg, zoals de verplaatsing van zorgtaken naar de gemeente en de

substitutie van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg de rol van zorgcentra toeneemt;

• door deze taakherschikking de huisarts weer een nadrukkelijke rol heeft bij spoedeisende hulp;

• in de omgeving van het benoemde weggedeelte diverse woningen en voorzieningen, waaronder

een winkels, gevestigd zijn;

• zowel tijdens winkeltijden, als ’s avonds de parkeerdruk in de omgeving relatief hoog is;

• bij een hoge parkeerdruk, de kans op een parkeerplaats dichtbij de ingang van een gezondheids-

centrum sterk afneemt;

• het vanwege spoedoproepen wenselijk is dat dienstdoende artsen altijd op zo kort mogelijke afstand

van de praktijk kunnen parkeren;

• dat het gelet op het aantal artsen dat werkzaam wordt in het gezondheidscentrum het wenselijk

is dat twee parkeerplaatsen voor artsen worden gereserveerd;

• deze parkeerplaatsen gebaseerd zijn op de functie van het gezondheidscentrum zoals die straks

wordt;

• het instellen van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor artsen leidt tot een reductie van de

aanwezige parkeercapaciteit voor het overige verkeer;

• in het kader van de realisatie van wooncomplex De Hazelaar extra parkeerplaatsen worden gere-

aliseerd;

• hierdoor in de nabije omgeving van de Hazelaarstraat/ Prunuslaan voldoende parkeergelegenheid

is om dit verlies aan parkeercapaciteit op te vangen;

• dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden middels het toepassen

van de verkeerstekens conform het RVV 1990;

• dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanwijzen van een parkeergelegenheid, bestemd

voor een groep voertuigen die op het bord is aangegeven, met het RVV bord model E8 een ver-

keersbesluit is vereist;

• dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E8 strekt tot het in stand

houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan, het verzekeren van de veilig-

heid op de weg en het beschermen van de gebruikers en passagiers

juridisch:

overwegende dat:

• Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013

• genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van

het verkeer, in artikel 2 lid 1 sub c van de Wegenverkeerswet 1994, en de beschikbaarheid van

voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling

een hogere prioriteit moet worden toegekend;
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• het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeers-

besluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administra-

tieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderbor-

den voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

• het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen

verkeersbesluit vereist is;

• de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;

• deze wegen bij de gemeente Woerden in eigendom en beheer zijn;

• dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de

WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

• deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college

van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

• overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel

24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;

besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:

- door middel van het plaatsen van verkeersbord E8 voorzien van onderbord OB504 met pijlen

schuin naar links en/of rechts wijzend, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-

keerstekens 1990 (RVV1990) op de Hazelaarstraat, tegenover huisnummer 27, tot het reserveren

van twee parkeerplaatsen als standplaatsen voor twee, als zodanig herkenbare, voertuigen van

artsen;

- te bepalen dat dit verkeersbesluit in werking treedt op de dag, volgend op die, waarop de bekend-

making plaatsvindt.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6

weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een be-

zwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank  Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht  verzoeken om een voorlopige voorziening.

Woerden, 25 november 2015

namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M.Bouwman
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Beleidsadviseur Verkeer

Team Ruimtelijke plannen
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