
Verkeersbesluit Algemene

gehandicaptenparkeerplaats

Onacklaan - Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van

burgemeester en wethouders bevoegd verkeersbesluiten te nemen voor wegen in beheer van de

gemeente Capelle aan den IJssel. Bij collegebesluit d.d. 11 oktober 2011, is deze bevoegdheid

gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling, en onder gemandateerd aan het

Unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen

voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het verzekeren van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de

bruikbaarheid daarvan, is het gewenst op de parkeerterreinen t.h.v. Onacklaan 30-120 en Onacklaan

122-212 één algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen.

Motivering

Overwegende dat:

• er een aantal parkeerplaatsen direct bij de woningen beschikbaar zijn;

• deze parkeerplaatsen regelmatig zijn bezet;

• in de voorafgaande situatie geen algemene gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving

van de ingang van de woonflat aanwezig was;

• mindervaliden daardoor regelmatig op enige afstand van de ingang moeten parkeren;

• de gemeente van mening is dat mindervalide bestuurders de mogelijkheid moeten hebben om

in de directe nabijheid van een woonflat te kunnen te parkeren;

• op basis van landelijke parkeerrichtlijnen op (grote) parkeerlocaties (minimaal) 2% van de

parkeercapaciteit aangewezen is als algemene gehandicaptenparkeerplaats;

• daardoor het algemeen belang wordt gediend indien twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

worden ingesteld;

• de parkeerplaatsen openbare parkeerplaatsen zijn en in eigendom en beheer is van de gemeente

Capelle aan den IJssel;

• door het plaatsen van het RVV-verkeersbord E06 e.e.a. kan worden uitgevoerd.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de verkeersadviseur van Politie Eenheid Rotterdam,

district Oost. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer.

Besluit:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

1. op de parkeerterreinen t.h.v. Onacklaan 30-120 en Onacklaan 122-212 één algemene

gehandicaptenparkeerplaats vast te stellen door het plaatsen van verkeersbord E06 van Bijlage I

van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ;

2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening;

3. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de districtschef van Politie Eenheid Rotterdam, district

Oost.
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Capelle aan den IJssel, 1 april 2019.

namens het college van burgemeester en wethouders,

namens het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling,

het unithoofd Ruimtelijke Ontwikkeling,

K. Pon

Mededelingen

Bezwaarclausule
Dit verkeersbesluit ligt vanaf 15 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van
Capelle aan den IJssel. Tegen het verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de
datum van publicatie schriftelijk bezwaar instellen bij het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Capelle aan den IJssel Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel). Het bezwaarschrift moet
worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

• Naam en adres van de indiener;

• De dagtekening;

• Vermelding van het verkeersbesluit waartegen bezwaar wordt ingediend;

• De gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor
het verzoek wordt griffierecht geheven.

Figuur 1: Locaties aan te leggen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Onacklaan
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