
VERKEERSBESLUIT

Dienstenstraat/Ambachtsweg

Nummer: 1341385

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Gelet op:

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge

verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen

het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

- artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens A1 en B6 van Bijlage 1 van het

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en haaientanden moet

geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde

van) de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

- het manoeuvreren met vrachtwagens op de Dienstenstraat, tussen de Kleidijk en de Ambachtsweg,

problemen oplevert als gevolg van geparkeerde auto’s;

- de politie de gemeente Albrandswaard heeft verzocht om aan de noordzijde van de Dienstenstraat,

tussen de Kleidijk en de Ambachtsweg, en in de bocht Diensenstraat-Ambachtsweg een

parkeerverbod in te stellen;

- burgemeester en wethouders van Albrandswaard voornemens zijn om medewerking te verlenen

aan dit verzoek, omdat:

∘ door een parkerverbod er voldoende vrije ruimte is voor vrachtwagens om goed te kunnen

manouvreren;

∘ de politie met een parkeerverbod kan handhaven op (fout) geparkeerde voertuigen;

∘ dit bijdraagt aan een ongehinderde en veilige verkeersafwikkeling op de Dienstenstraat;

- 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;

- de bovenvermelde maatregelen wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om

weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan

te waarborgen;

- de Dienstenstraat binnen de bebouwde kom van Rhoon ligt en in eigendom, beheer en onderhoud

is bij de gemeente Albrandswaard;

- het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de

WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

- overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef

van de politie en dat positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T  E N :

1. het instellen van een parkeerverbod op de Dienstenstraat, tussen de Kleidijk en de Ambachtsweg,

en in de bocht Diensenstraat-Ambachtsweg door het aanbrengen van een gele onderbroken streep

zoals bedoeld in de RVV 1990 artikel 24 lid 1 sub e;

2. de markering te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

3. dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.
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Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

J.C.M. Cats drs. Hans-Christoph Wagner

Datum: 02 april 2019

Bijlage: situatietekening

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet

bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA

Rhoon.

De belanghebbende die een bezwaarschrift indient, moet een (rechts)persoon zijn. Het bezwaarschrift

moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

a. naam en het adres van de indiener;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond

van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Rotterdam,

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Ter inzage

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage

bij de afdeling Publieksservice. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.
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