
Verkeersbesluit instellen parkeerverbod

Reeënlaan

Kenmerk: 2017-632364

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels

en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Weg-

verkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

dat de Reeënlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de Reeënlaan een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is tot het

nemen van verkeersbesluiten voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en

wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud

d.d. 23 september 2016 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

dat de Reeënlaan een drukke weg is die onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur (Ring) van

Apeldoorn;

dat op de Reeënlaan een maximum snelheid geldt van 50 km/uur;

dat de doorstroming op deze weg van groot belang is;

dat het in de spits dikwijls voorkomt dat er een file staat op de Reeënlaan;

dat het meeste doorgaand verkeer op de Reeënlaan bij het kruispunt met de Zwolseweg linksaf slaat

richting de Jachtlaan;

dat in de Reeënlaan, op de voorsorteerstrook linksaf richting de Zwolseweg/Jachtlaan, veelvuldig wordt

geparkeerd door zowel bewoners als bezoekers;

dat parkeren op bovengenoemde voorsorteerstrook ervoor zorgt dat deze niet over de volledige lengte

gebruikt kan worden;

dat parkeren op de voorsorteerstrook tevens voor verkeersonveiligheid zorgt, vanwege aanrijdgevaar

als gevolg van de maximum snelheid van 50 km/uur;

dat het derhalve wenselijk is dat deze voorsorteerstrook vrij gehouden wordt ten behoeve van het

doorgaande verkeer;

dat er vanuit diverse bewoners en politie een verzoek bij de gemeente is ingediend om parkeren op

deze voorsorteerstrook te verbieden;

dat vrijwel alle bewoners in de Reeënlaan beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein;

dat er bovendien parkeervakken zijn aangewezen (en gemarkeerd) aan de zuidzijde van de Reeënlaan

vanaf nummer 11 tót de betreffende voorsorteerstrook;
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dat deze parkeervakken feitelijk aangeven dat parkeren alleen hier gewenst is;

dat het dan ook wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen in de Reeënlaan, ter hoogte van de

voorsorteerstrook linksaf richting de Zwolseweg/Jachtlaan;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel gerealiseerd kan worden middels het toepassen van de

verkeerstekens conform het RVV 1990;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het instellen van een parkeerverbod door middel van een

gele onderbroken streep conform de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens een ver-

keersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van de parkeerverbod strekt tot het in stand houden

van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd over deze maatregel met de gemandateerde

van de politie, T.J.M. Scheffer, Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

-conform de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens een gele onderbroken streep te

plaatsen in de Reeënlaan ter hoogte van de voorsorteerstrook linksaf richting de Zwolseweg/Jachtlaan,

grofweg de huisnummers 41 t/m 45;

Situatieschets

Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

bezwaarclausule
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Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekend-

making van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een be-

zwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift

per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.
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