
[Verkersbesluit 2019-02 Alphen-Chaam

Laadplaats voor elektrische voertuigen

Withagen Chaam]

Verkeersbesluit 2019-02

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam

Gelet op:

Het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders waarbij de bevoegdheid tot het nemen

van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen per 1 april 2016 is gemandateerd aan de

coördinator leefomgeving

Gelet op:

-   het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 (RVV) 1990 het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene

Wet Bestuursrecht;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat er een verzoek is gedaan door een bewoner van de Withagen die in het bezit is of het gebruik heeft

van een elektrische auto en deze niet op eigen terrein kan opladen;

Dat de betreffende straat en daaraan grenzende parkeergelegenheid in beheer is bij de gemeente

Alphen-Chaam;

de gemeente Alphen-Chaam het elektrisch vervoer wil bevorderen in verband met het streven naar het

verminderen van CO2 uitstoot en fijnstof;

de gemeente Alphen-Chaam wil voorzien in een groeiende behoefte aan elektrische laadpunten voor

algemeen gebruik;

dat de gemeente Alphen-Chaam deze locatie heeft uitgekozen in omdat verderop in de Withagen geen

gelegenheid is een laadplaats voor elektrische voertuigen in te richten;

dat de bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp besluit met de daarop betrekking

hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, op 29 maart 2019 werd gepubliceerd

in Ons Weekblad, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant;

dat het verkeersbesluit van 5 april 2019 tot en met 17 mei 2019 voor eenieder ter inzage heeft gelegen

op het gemeentehuis van de gemeente Alphen-Chaam Willibrordplein 1 te Alphen;

dat binnen de genoemde periode geen zienswijzen zijn ingediend;

dat de politie advies is gevraagd en dat zij instemt met deze maatregel;

BESLUIT

Het bord E 04 van het R.V.V. met onderbord met de tekst Parkeren uitsluitend voor het opladen van

elektrische voertuigen op de locatie Withagen ter hoogte van Elsakkerpad 6 te Chaam, zoals aangegeven

op tekening behorende bij het verkeersbesluit.

Alphen 25 maart 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam

Namens deze,

Angelique van Dijk

Coordinator Leefomgeving ABG Organisatie
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag volgende op de datum van
verzending van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders en moet
bovendien ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- datering en ondertekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; en

- de motivering van het bezwaar.

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA te Breda, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed dit vereist. Voorwaarde is dan wel dat tevens een bezwaarschrift bij burgemeester
en wethouders is ingediend. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn
griffierechten verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren.
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