
Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats

op kenteken in de Kolstraat te Herwijnen

gemeente Lingewaal

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

gelet op:

- het B en W besluit van 15 maart 2016;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- de Algemene Wet Bestuursrecht;het parkeerbeleid 2011 van Lingewaal.

 

overwegende dat:

- de Kolstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Herwijnen;

- in de Kolstraat een 30 km/u regiem is ingesteld;

- de Kolstraat een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;

- gelet op dit artikel het college van Burgemeester en Wethouders van Lingewaal bevoegd is tot het

nemen van verkeersbesluiten voor de genoemde weg;

- de gemeente een aanvraag heeft gekregen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de

van Kolstraat ;

- de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart ‘bestuurder’;

- de aanvrager niet beschikt over een parkeermogelijkheid op eigen terrein;

- dat bewoners met een gehandicaptenparkeerkaart ‘bestuurder’ in aanmerking komen voor een gehan-

dicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte in de directe omgeving van de woning;

- dat parkeren op grote afstand van de woning onoverkomelijke problemen oplevert voor de aanvrager

in verband met zijn handicap;

- dat er voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving beschikbaar blijven en deze gehandicap-

tenparkeerplaats daarvan geen onevenredig deel uitmaakt;

- het aanwijzen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Kolstraat in Herwijnen verkeers-

technisch haalbaar is;

- gelet op artikel 24 lid 1 onder d nummer 1 van het RVV 1990, het instellen van een parkeerverbod

mogelijk is;

- de gehandicaptenparkeerplaats op de betreffende weg wordt aangeduid door middel van het plaatsen

van RVV-bord E06 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met het kenteken van

het motorvoertuig van de aanvrager;

- gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van dit verkeersbord een verkeersbesluit vereist

is;

- gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het nemen van dit besluit strekt tot het verzekeren van de veiligheid

op de weg, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het

beschermen van weggebruikers en passagiers;

- gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bij het nemen van dit besluit de vrijheid van het verkeer niet in

het geding komt, aangezien het gedeelte van de weg bereikbaar blijft voor hulpdiensten;

- op grond van artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met politie;
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- de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

belang van het verkeersbesluit:

De volgende van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de in de WVW 1994 genoemde belangen liggen

aan dit verkeersbesluit ten grondslag:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

besluiten:

I. een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen door het plaatsen van RVV-bord E06 met een on-

derbord met het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager als bedoeld in bijlage 1 van

het RVV 1990 zoals aangegeven in de situatietekening bij dit besluit

II. een afschrift te verzenden aan:

- Politie-eenheid Oost-Nederland;

- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector brandweer;

- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sector RAV;

- Archief.

Aldus besloten 9-11 2016

namens het college van burgemeester en wethouders,

B. van Ochten

Afdelingsmanager Ruimtelijke Zaken

Bezwaarmogelijkheid:
Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van art. 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam, adressen
geboortedatum, de dagtekening, een beschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
en de gronden waarop het bezwaar berust. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit overi-
gens niet.

Voorts kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen
u er op dat er voor deze procedure griffierecht betaald moet worden, de tarieven kunt u vinden op de
site www.rechtspraak.nl.

Adres: Rechtbank Gelderland

Team bestuursrecht

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Bijlage situatietekening behorende bij Verkeersbesluit ‘ Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken in de Kol straat te Herwijnen’
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