
VERKEERSBESLUIT Uitbreiden blauwe

zone Fabriekstraat en Steenovenweg

Deurne

Onderwerp: Uitbreiden blauwe zone Fabriekstraat en Steenovenweg Deurne

Zaaknummer:  00 655792

Burgemeester en wethouders van Deurne;

Overwegende dat;

• De zone tussen de Fabriekstraat en Steenovenweg in eigendom is bij de gemeente Deurne en

gelegen binnen de kom in de gemeente Deurne;

• De zone tussen de Fabriekstraat en Steenovenweg is ingericht als verblijfsgebied;

• Dat er parkeerdruk bestaat in de zone tussen de Fabriekstraat en Steenovenweg welke met name

wordt veroorzaakt door mensen die met de trein reizen;

• Een P+R voorziening is gerealiseerd voor treinreizigers;

• Dat het risico bestaat dat treinreizigers parkeren op plaatsen welke bestemd zijn voor de bewoners

van de zone tussen de Fabriekstraat en Steenovenweg in plaats van op de P+R;

• Dat door het instellen van een blauwe zone (parkeerschijfzone) de parkeerdruk zodanig wordt

gereguleerd dat er voor de bewoners en hun bezoek voldoende parkeergelegenheid beschikbaar

is;

• Dat er een beleidsregel wordt voorgelegd voor ontheffingen in de blauwe zone;

• dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het

voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

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;
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B e s l u i t e n :

door het plaatsen van verkeersborden met nummer E10zb en E10ze van bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van blauwe markering, een parkeerschijfzone

met een maximale parkeerduur van 2 uur in te stellen in de Fabriekstraat van maandag tot en met

zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur zoals aangegeven op de tekening met nummer V-0006-19-003;

Conform het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

Deurne 26 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester, De secretaris,

(dhr. H. Mak) (dhr. R.R.M. Halffman)

Rechtsmiddelen(bezwaar, voorlopige voorziening)

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken ingaande na de dag van bekendmaking

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

van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

1. naam en adres van de reclamant;

2. dagtekening;

3. omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar (motivering).

Bij het bezwaarschrift dient zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft

te worden overgelegd. Volledigheidshalve wijzen wij er op dat indienen van het bezwaarschrift niet

betekent dat het besluit daarmee ook automatisch is opgeschort.

Daarom kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-

Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een

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

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie

is te verkrijgen bij de griffie van de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch (tel. 073 –6202020).
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