
   Verkeersbesluit parkeerverbod ter

hoogte van Herenweg 107 te

Rijnsaterwoude 

Burgemeester en  w ethouders  van Kaag en Braassem ;

handelende volgens artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW),

alsmede het bepaalde in artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994;

gelezen het advies van 29-11-2016;

b e s l u i t e n

I. tot het uitbreiden van het bestaande parkeerverbod ter hoogte van de kruising Herenweg / Kerkweg

te Rijnsaterwoude door het plaatsen van een gele streep, van 5 meter ten noorden van de inrit

tussen Herenweg 109 en 107,.

II. dit besluit ter openbare kennis te brengen;

III. dit besluit in afschrift te doen toekomen aan Regiopolitie Den Haag, Infra, t.a.v. M.H.A. Geurts,

Postbus 264, 2501 CG Den Haag.

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

•Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor

een gebod of verbod ontstaat;

• tijdens een informatieavond van de PZH d.d. 02-11-2016 is door een agrariër aangegeven dat de

betreffende bocht niet te nemen is met groot verkeer en heeft deze persoon verzocht tot het uit-

breiden van het parkeerverbod;

• uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voor-

komen van hinder is het gewenst om het parkeerverbod uit te breiden op de Herenweg, ter

hoogte van Herenweg 107;

• door het uitbreiden van het parkeerverbod ontstaat er meer ruimte voor grote voertuigen om de

bocht op een goede manier te kunnen nemen;

• bewoners houden de betreffende parkeerplaats al vrij in de huidige situatie, maar bezoekers

kennen deze afspraak niet;

• ook de SRV-wagen ervaart regelmatig hinder van geparkeerde voertuigen;

• door deze verkeersmaatregel gaat er één openbare parkeerplaats verloren;

• eind 2016 staat een reconstructie van de parkeerplaatsen aan de Kerkweg gepland, waaronder er

in de nabije omgeving extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd;

• de Herenweg is een voor het openbaar verkeer openstaande weg;

• de Herenweg is gelegen op het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem en is bij deze

gemeente in beheer;

• de Herenweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Rijnsaterwoude

en er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u;

• overleg met de regionale politie, als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden op 10-11-2016. Daarnaast heeft de politie

een positief advies afgegeven;
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Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na datum

van bekendmaking bezwaar aantekenen bij het college van Kaag en Braassem. Het bezwaarschrift moet

in ieder geval vermelden: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de gronden van bezwaar

en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Het verkeersbesluit ligt vanaf heden 6 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. de Wagenaar van de afdeling

Ontwikkeling (telefoonnummer: 071-3327272).
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