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Burgemeester en wethouders van Lochem;

Gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

Overwegingen

Beschrijving gebied, weg of straat

Het besluit wordt genomen voor: Emmastraat ter hoogte van 6, Lochem

Beheer en onderhoud

Emmastraat, Lochem is in eigendom en beheer bij de gemeente Lochem.

Beschrijving feitelijk gedrag

Elektrisch rijden is in opmars. Om deze ontwikkeling te faciliteren zijn in het hele land oplaadpunten

nodig waar eigenaren van elektrische auto's hun voertuig kunnen opladen. Gebruikers van een

oplaadpaal zijn eigenaren van een elektrische auto; dit kunnen bedrijven en overheidsinstanties zijn,

maar ook lokale inwoners en passanten. Het aantal elektrische auto's in Nederland is momenteel nog

klein, maar de verwachting is dat dit sterk zal toenemen.

Bewoner van de Nieuwstad 15 te Lochem heeft een aanvraag ingediend voor een laadpaal in verband

met de aanschaf van een elektrische auto. Hij heeft geen eigen parkeergelegenheid. Op het parkeerterrein

aan de Emmastraat staat een laadpaal met slechts 1 aansluiting. Deze laadpaal wordt veel gebruikt en

is vaak bezet. Een extra laadpaal met dubbele aansluiting is daarom wenselijk.

Gewenste maatregel Het gelegen parkeerterrein nabij Emmastraat 6,  twee parkeerplaatsen aan te

wijzen als parkeerplaats voor op het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van een bord

model E08 elektrische auto van bijlage I van het RVV 1990. Dit om het laden van elektrische voertuigen

mogelijk te maken

Spiegelen van feitelijk gedrag aan beoogd functioneren

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

1. Deze maatregel wordt genomen om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen voor het opladen

van de elektrische personenauto op de genoemde locaties.

2. Deze maatregel wordt genomen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het klimaat. 

Het resultaat van het horen van betrokkenen

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg gepleegd met de politie. Deze heeft ingestemd met het besluit.
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Gelet op het bepaalde ter zake in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem besluiten;

Door het plaatsen van het bord E08 RVV1990 elektrische auto, de volgende locatie  in te richten als

parkeerplaats voor elektrische auto’s:

Het gelegen parkeerterrein nabij Emmastraat 6 te Lochem

 

Overige relevante informatie

Dit besluit wordt in afschrift verzonden aan:

1. Politie Noord- en Oost Gelderland, Postbus 618, 7300 AP APELDOORN

2. Brandweer VNOG, Cluster IJsselstreek, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn

 

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast kan een verzoek

om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank

te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, 26 maart 2019

R. Starke S. Van ’t Erve

secretaris burgemeester
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