
Verkeersbesluit gemeente Menameradiel

Nummer besluit: 05

Datum besluit: 03 maart 2015

Besluit tot toekennen van een voertuiggebonden gehandicaptenparkeerplaats op het voorterrein van

wooncentrum Berlingastate te Berltsum aan de heer R. Knemeijer, Hofsleane 30M 9041 AR te Berltsum.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mena meradiel ;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

het Wegverkeer;

Overwegende dat,

bij de realisatie van het ouderencomplex Berlingastate te Berltsum er ten behoeve van minder valide

bewoners geen parkeervoorzieningen in de terreininrichting zijn opgenomen,

hierin is voorzien door de aanleg van een 5-tal parkeerplaatsen op het voorterrein van het complex,

specifiek bedoeld voor minder valide bewoners, en dat op het moment van deze besluitvorming er 4

parkeerplaatsen in gebruik zijn door medebewoners (vergunninghouders) en er ruimte is voor een

nieuwe voertuig gebonden gehandicaptenparkeerplaats,

er ten gevolgen van het beperkt aantal parkeerplaatsen een roulatiesysteem wordt gehanteerd waarbij

vergunninghouders met een gehandicaptenparkeerplaats buiten het terrein van Berlingastate bij be-

schikbaarheid als eerste in aanmerking komen voor een plaats op het terrein,

de vergunninghouder (van deze gehandicaptenparkeerplaats buiten het terrein) is overleden en de

toenmalig partner op basis van een eigen gehandicaptenparkeerkaart geen aanvraag heeft gedaan

voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats en daarmee geen recht kan ontlenen aan dit roulatiesysteem,

Dat de maatregel, gezien de persoonlijk fysieke beperkingen, in de behoefte voorziet van de individuele

weggebruiker, en in dit specifieke geval prevaleert boven het algemeen belang,

Dat de maatregel strekt ( gelet op artikel 2.1 lid b van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van

weggebruikers en passagiers;

Dat de maatregel is besproken met de coördinator verkeer van de politie, Hemmemawei 28a, Sint An-

naparochie;

Besluiten:

Door plaatsing van het bord E06 van bijlage I van het RVV 1990 op het voorterrein van het ouderencom-

plex Berlingastate te Berltsum, een voertuig gebonden invalidenparkeerplaats aan te wijzen en te reser-

veren voor het vervoermiddel van de heer R. Knemeijer, Hofsleane 30m 9041 AR te Berltsum;

Dit besluit overeenkomstig de wettelijke voorschriften bekend te maken via de Staatscourant en ter

info in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje”,

Een kopie van dit besluit verzenden aan politie Friesland, Hemmemaweg 28A te Sint Annaparochie.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel in

haar vergadering van 03 maart 2015;

de secretaris, de burgemeester,

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen binnen zes weken schriftelijk of per e-

mail bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam

of gemeente@menameradiel.nl. De termijn begint op de dag nadat het besluit is verzonden.
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Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de

volgende eisen:

- de naam, adres en handtekening (ook bij e-mail!) van de indiener;

- de datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift

een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank

Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn

kosten aan verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt

het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-

recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde

site voor de precieze voorwaarden.
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