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Ligthartstraat

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor het intrekken van een laad- en losplaats aan

de Jan Ligthartstraat

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

Overwegende

dat in het besluit van 18 juli 2005 met nummer 13445 een laad- en loshaven is bestemd op het daarvoor

ingerichte weggedeelte aan de Jan Ligthartstraat, direct voor de school De Spinaker;

dat dit weggedeelte destijds op verzoek van de schoolleiding is aangewezen als laad- en loshaven om

hiermee een veilige in- en uitstapplaats te creëren voor alle leerlingen die gebruik maakten van collectief

vervoer per taxibusje;

dat het aantal leerlingen dat tegenwoordig nog gebruik maakt van georganiseerd vervoer sterk is afge-

nomen, mede doordat het speciale onderwijs is verhuisd naar een andere locatie;

dat er nog slechts één taxibusje per dag leerlingen aflevert bij de school;

dat er niet voldoende parkeervakken aanwezig zijn voor het personeel en bezoekers van de school De

Spinaker;

dat werknemers en bezoekers van De Spinaker hun auto’s daarom langs de kant van de weg parkeren

wat de doorgaande route van de lijnbus hindert;

dat de schoolleiding de gemeente hierom heeft verzocht om de aangewezen laad- en loshaven op te

heffen ten behoeve van extra parkeervakken;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, op

20 februari 2018 overleg is gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemanda-

teerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland;

dat deze een positief advies gaf op deze maatregel;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer

en onderhoud is;

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwij-

deren van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet

1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010 waarbij het deze bevoegdheid

heeft gemandateerd aan de Unitmanager Ruimte en het besluit van de Unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Het verkeersbesluit van 18 juli 2005 met nummer 13445 in te trekken en daarmee de laad- en loshaven

voor de school de Spinaker aan de Jan Ligthartstraat op te heffen door middel van het verwijderen van

twee verkeersborden E7, inclusief het onderbord, van bijlage I van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990.
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Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer en Vervoer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC

ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u

de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank

Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift

al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzienin-

genrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mo-

gelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.
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