
STOPVERBOD

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken bekend dat zij hebben besloten de

volgende verkeersmaatregel vast te stellen:

-Invoeren stopverbod Gagelstraat

Motivatie Op het kruispunt tussen de Gagelstraat en de Kalmoesstraat staan regelmatig voertuigen

geparkeerd. Dit in combinatie met het smalle wegprofiel maakt het voor grote voertuigen lastig om de

bocht te passeren. Hierdoor moeten voertuigen uitwijken, dit gaat ten koste van de trottoirbanden en

de verkeersveiligheid. De wettelijke toegestane afstand van parkeren tot een kruisingsvlak is 5 meter,

dit is onvoldoende om het kruispunt begaanbaar te houden voor grotere voertuigen. Door de invoering

van een stopverbod wordt de begaanbaarheid en de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd.

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken

na de dag van toezending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester

en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

A. de naam en het adres van de indiener

B. de dagtekening

C. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

D. de gronden van het bezwaar

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de

rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige

voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde

is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische

handtekening ( DigiD ). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden .
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