
Verkeersbesluit, Parkeerverbod Prinses

Irenelaan Den Hoorn ten behoeve van

afvalinzameling, gemeente

Midden-Delfland

Registratienummer : 2019-08168 / 19Z.001330

Onderwerp : Invoeren parkeerverbod Prinses Irenelaan Den Hoorn ten behoeve van afvalinzameling

Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland;

• op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit

verkeersbesluit te nemen;

• gelet op hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1 (Mandaat en delegatie) van de Algemene wet bestuursrecht

hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het

afdelingshoofd Openbare Werken bij collegebesluit van 13 mei 2008;

• op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit

worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit

Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede

voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Gezien het verzoek om een parkeerverbod in te stellen aan de Prinses Irenelaan in Den Hoorn;

 

Overwegende:

 

• dat het op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 voor wat betreft:

het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;-

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

• het gewenst is om een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de ondergrondse containers

door middel van het verkeersbord E01 aan de rechterzijde van de weg;

 

• dat de Prinses Irenelaan binnen de bebouwde kom van Den Hoorn is gelegen en hier een

maximumsnelheid van 30 km/uur van kracht is;

 

• dat er op de Prinses Irenelaan sprake is van een éénrichtingsweg;

 

• dat de ondergrondse containers op ongeveer 5 meter afstand van de eerstvolgende kruising zijn

gesitueerd;
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• dat de Prinses Irenelaan in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Midden-Delfland;

 

• dat op de Prinses Irenelaan, ter hoogte van appartementencomplex de Koningshof vier nieuwe

ondergrondse containers gerealiseerd zijn;

 

• dat in de huidige situatie op de Prinses Irenelaan regelmatig geparkeerd wordt waardoor het

inzamelvoertuig de container niet kan legen of schade veroorzaakt;

 

• dat het daarom wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen en dit kan worden bewerkstelligd

door het aanbrengen van het verkeersbord E01.

 

• dat de container geleegd wordt op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur en dat het parkeerverbod

dus alleen op deze uren van kracht hoeft te zijn;

 

• dat dit tijdsvenster wordt aangegeven met een onderbord onder het verkeersbord E01;

 

• dat deze maatregel, in het eerder genoemde tijdsvenster, ten koste gaat van ongeveer 3

parkeerplekken, maar dat er op deze tijden in de directe omgeving voldoende parkeerplaatsen

aanwezig zijn;

 

• dat het parkeerverbod ’s avonds, wanneer de parkeerdruk het hoogste is, niet van kracht is;

 

• dat het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder en schade in

deze zwaarder wegen dan het kunnen parkeren van voertuigen op het in dit verkeersbesluit

genoemde deel van de Prinses Irenelaan;

 

• dat 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 betrokkenen behoren te blijven;

 

• dat in overeenstemming met artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden over de te

nemen maatregel met de politie regio Haaglanden;

 

Besluit:

1. Een parkeerverbod invoeren ter hoogte van de nieuwe ondergrondse containers aan de Prinses

Irenelaan in Den Hoorn doormiddel van verkeersbord E01;

2. Dit parkeerverbod alleen laten gelden op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 doormiddel van een

onderbord onder verkeersbord E01;

3. Afkondiging van dit besluit te doen plaatsvinden op de gebruikelijke wijze.

  

Schipluiden, 6 maart 2019
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Namens de burgemeester en wethouders van Midden-Delfland

Afdelingsdirecteur afdeling Beheer

  

P.A. van den Heuvel

  

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te

nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens

met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders.

Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is

verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een DigiD inlogcode.

Op de website van de gemeente vindt u onder de knop ‘Inwoners’, ‘Digitaal loket’, ‘Formulieren’ het

formulier ‘Bezwaar indienen’. Daar vindt u alle informatie.

 

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Uw bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester

en wethouders.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de datum en uw handtekening;

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• de datum en het kenmerk van dit besluit of een kopie va het besluit;

• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit.

  

Afschrift verzonden aan:

- afdeling Beheer (R. Kluiters)

- Politie Haaglanden, bureau Westland, Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk
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