
Verkeersbesluit intrekken stopverbod

Burgemeester Doormanstraat ter hoogte

van de Kerkweg en instellen

parkeerverbod ter hoogte van de ondergrondse container te

Driebruggen

Burgemeester en Wethouders van Bodegraven-Reeuwijk

 

Gelet op,

het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994,

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

 

Overwegende dat,

- de Burgemeester Doormanstraat in de kern van Driebruggen is gelegen;

- de Burgemeester Doormanstraat in beheer is bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

- langs de rijbaan ter hoogte van Kerkweg 4 door middel van een doorgetrokken gele streep een stop-

verbod is ingesteld;

- de behoefte aan parkeerplaatsen is toegenomen;

- daarmee gevraagd is naar de mogelijkheid om langs te kunnen parkeren op dit wegvak;

- het stopverbod destijds is geplaatst om voertuigen de ruimte te geven om in twee richtingen de Bur-

gemeester Doormanstraat in en uit te kunnen rijden;

- het stopverbod is echter zo ver doorgetrokken dat dit in de praktijk niet functioneel is om het verkeer

de straat in en uit te laten rijden;

- er een ondergrondse container bij de ingang van de straat staat;

- de vuilniswagen de ondergrondse container niet over een auto moet takelen om te legen;

- het daarom niet wenselijk is dat een auto voor de ondergrondse container parkeert;

- het daarbij wenselijk is dat een vrachtauto die de straat in rijdt opstelruimte nodig heeft om uitrijdend

verkeer te laten passeren zonder dat de vrachtwagen het verkeer op de Kerkweg blokkeert;

- daarom is voorgesteld om van de bocht tot net voorbij de ondergrondse container een parkeerverbod

in te stellen;

- daarmee het stopverbod wordt ingetrokken waardoor langsparkeren deels weer mogelijk is;

- ter hoogte van de ondergrondse container een parkeerverbod behouden blijft, zodat bijvoorbeeld de

vuilniswagen langs de weg kan opstellen zonder het verkeer op de Kerkweg te hinderen;

- dit met een onderbroken gele belijning op de stoeprand wordt aangegeven;
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- daarmee ook voorzien blijft in een opstelruimte voor een afslaand voertuig de Burgemeester Door-

manstraat in om een tegengesteld voertuig eerst te laten passeren;

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een

ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van be-

trokkenen behoren te blijven;

- de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994;

- de onder ‘besluiten’ genoemde wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en

onderhoud zijn bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

- overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden, welke positief

heeft geadviseerd op de voorgestelde maatregel;

 

Besluit:

1. het intrekken van het stopverbod aan de Burgemeester Doormanstraat ter hoogte van Kerkweg

4 door middel van het verwijderen van de doorgetrokken gele belijning uit bijlage I van het Regle-

ment verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. het instellen van een parkeerverbod aan de Burgemeester Doormanstraat van de bocht tot net

voorbij de ondergrondse container tegenover Kerkweg 4 door middel van het plaatsen van een

onderbroken gele belijning uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

 

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

 

Drs. J.G. de Jager mr. C. van der Kamp

 

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum

van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van

Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres

bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw

bezwaar.
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