
Gereserveerde

gehandicaptenparkeerplaats

Zuidvlietstraat in Goes

 

Burgemeester en wethouders van Goes;

 

beslissende op het verzoek van betrokkene wonende Zuidvlietstraat 48, te Goes om een reservering

van een gehandicaptenparkeerplaats nabij haar woning aan de Zuidvlietstraat.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende

dat elders parkeren van de auto voor betrokkene in verband met haar handicap onoverkomelijke pro-

blemen oplevert;

dat betrokkene de auto niet in de buurt van haar woning kan parkeren, omdat de daarvoor beschikbare

ruimte voortdurend door andere auto's wordt ingenomen;

dat, gezien de beschikbare parkeerruimte, tegen reservering van een parkeerplaats onder de na te

noemen voorschriften geen bezwaar bestaat;

dat de genoemde straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg

is gepleegd met politie Zeeland, district Oosterscheldebekken;

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

BESLUIT

 

I. door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

een parkeervak te reserveren voor betrokkene, onder het voorschrift, dat aanwijzingen van de politie,

gegeven in het belang van de veiligheid op de weg en de vrijheid van het verkeer, onmiddellijk en stipt

dienen te worden opgevolgd.

 

Goes, 25 maart 2015

Burgemeester en Wethouders van Goes,

namens hen,

G. van Loo

hoofd afdeling Publiekszaken
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Op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij ons college. Dit moet u doen binnen zes weken na de toezending van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.
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