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Cluster Dienstverlening

Afdeling Vergunningen

Verkeersbesluit Stadsdeel Oost   GPP143029107 -

A anwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Tweede Oosterparkstraat  292

Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 (RVV 1990) en in het bijzonder artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (BABW) en mede gelet op artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen 2010 en gezien

het Algemeen mandaatbesluit stadsdeel Oost 2010

overwegende:

- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder het beheer zijn van en gelegen binnen

de stadsdeelgrenzen van het stadsdeel Oost

- dat op 5 -1- 2015 een gehandicaptenparkeerplaats is toegekend.

besluit:

I een weggedeelte ter grootte van een parkeerplaats, bestemd voor langsparkeren, aan te wijzen als

een gehandicaptenparkeerplaats aan de Tweede Oosterparkstraat ter hoogte van huisnummer 292

II hiertoe een bord te plaatsen, conform model E 06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met een onderbord voorzien van kentekennummer, inclusief

bijbehorende kruismarkering

Amsterdam, 6 januari 2015

Namens het Dagelijks Bestuur,

Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost,

namens deze,
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Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte,

Jennifer Henar

Bezwaarclausule

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit

bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Oost

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken

Postbus 57239

1040 BC AMSTERDAM

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

• uw naam, adres en telefoonnummer

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

• waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit

waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een

spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen

kunnen worden getroffen.Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site

vindt u ook meer informatie.
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