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Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dit verkeersbesluit wordt genomen op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (artikel

18), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve

Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

 

Er heeft overleg met de politie plaatsgevonden zoals dat staat aangegeven in artikel 24 van het BABW.

De politie heeft ingestemd met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

Het in gebruik geven van de parkeerplaatsen op de Vlietlaan ter hoogte van de Eslaan (vrachtwagen-

parkeerplaatsen op marktdagen) ten behoeve van de vrachtwagens voor de arrenslee op zaterdag 19

december 2015.

 

Belangenafweging noemen

De middenstand van Bussum wil op zaterdag 19 december 2015 drie arrenslee door het dorp laten rijden.

Dit is een feestelijk evenement waaraan de gemeente haar medewerking verleent.

 

Voorschriften aan het besluit hier opnemen

De parkeerplaatsen langs de Vlietlaan mogen door de organisator vanaf 9.00 uur worden afgezet om

te gebruiken voor de vrachtwagens van de arrenslee. De arrensleeën kunnen op de rijbaan stoppen

om passagiers te laten in- en uitstappen.

De maatregel geldt op zaterdag 19 december 2015 tot uiterlijk 17.00 uur.

 

BESLUIT

Het college besluit:

1. Tot het in gebruik geven van de parkeerplaatsen langs de Vlietlaan (ter hoogte van de Eslaan) op

19 december 2015  tussen 9.00 en 17.00 uur in verband met het parkeren van de vrachtauto’s voor

de arrenslee.

2.  Dit aan te gegeven door het plaatsen van pionnen op het af te zetten gedeelte van de parkeer-

plaatsen van de Vlietlaan.
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Bezwaar

Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt een bezwaarschrift

indienen. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een

bezwaarschrift indienen.

U dient dit bezwaarschrift te richten:

Burgemeester en wethouders van Bussum

Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM

U dient binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking bezwaar te maken. Hieraan zijn geen
kosten verbonden.
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