
Verkeersbesluit uitbreiding

parkeerverbod ten behoeve van

standplaatsen Kleine Gracht

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

 

gelet op:

 

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

overwegende dat:

 

- de Kleine Gracht gelegen is in de bebouwde kom van Hattem;

 

- de Kleine Gracht in beheer is bij de gemeente Hattem;

 

- de Kleine Gracht een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet

1994;

 

- gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem bevoegd

is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

 

- de Kleine Gracht gecategoriseerd is als erftoegangsweg met een maximum toegestane snelheid

van 30 km/uur;

 

- aan de Kleine Gracht, ter hoogte van de supermarkt Boni, een parkeerterrein is gelegen;

 

- op dit parkeerterrein standplaatsen voor verkoop van voedingswaren zijn toegewezen op de meest

noordelijk gelegen parkeerplekken;

 

- in het verleden een verkeersbesluit is genomen voor het instellen van een parkeerverbod op de

parkeervakken dat van kracht is op donderdag en vrijdag van 06:00 tot 18:00 uur, aangegeven

met verkeersborden E1 en onderborden waarop de toepassing van het parkeerverbod staat

aangegeven;

 

- vanwege het verplaatsen van een standplaats van een andere locatie in Hattem naar de locatie

op het parkeerterrein bij de Kleine Gracht, het parkeerverbod in de parkeervakken uitgebreid dient

te worden, zodat het parkeerverbod ook van kracht is op zaterdagen van 06:00 tot 18:00 uur;

 

- met het verkeersbord E1, zoals dat in de huidige situatie is toegepast, geen parkeerverbod in

parkeervakken kan worden aangeduid, omdat parkeervakken conform het RVV 1990 zijn

uitgezonderd van het parkeerverbod dat met verkeersbord E1 wordt aangeduid;

 

- een parkeerverbod op parkeervakken toegepast kan worden door het plaatsen van verkeersbord

E4 met een onderbord waarop de tekst ‘parkeren verboden’ en de periode waarop het parkeren

niet is toegestaan staat weergegeven;

 

- gezien het bovenstaande besloten is de huidige verkeersborden E1 inclusief onderborden te

verwijderen en te vervangen door verkeersborden E4 met de juiste onderborden;

 

- dat de wegen die genoemd worden in dit verkeersbesluit in het beheer zijn bij de gemeente Hattem

en dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem op basis van hetgeen
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is gesteld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 bevoegd is tot het nemen van

verkeersmaatregelen op deze wegen;

 

- dat de Eenheid Realisatie & Beheer door het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Hattem gemandateerd is voor het nemen van verkeersbesluiten;

 

- dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 12 van het BABW en artikel 15 van de WVW, voor de hiervoor

omschreven verkeersmaatregelen een verkeersbesluit moet worden genomen;

 

- dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 2 van de WVW, de verkeersmaatregel in dit besluit strekken

tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

- dat gelet op artikel 24 van Besluit Administratieve Bepalingen Weegverkeer (BABW) overleg is

gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District

Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregelen.

 

Besluit:

 

- om de huidige verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden op de

noordelijk gelegen parkeervakken van het parkeerterrein op de Kleine Gracht te verwijderen;

 

- om voor de standplaatsen een parkeerverbod op de noordelijk gelegen parkeervakken op het

parkeerterrein op de Kleine Gracht op donderdag, vrijdag en zaterdag van 06:00 tot 18:00 uur in

te stellen door middel van de volgende verkeersborden te plaatsen:

- verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990

- onderborden OB310p van bijlage 1 van het RVV 1990 waarop de tekst “Parkeren verboden op

do, vrij en za van 06:00 -18:00 h” staat vermeld;

- onderborden OB501r en OB501l van bijlage 1 van het RVV 1990 waarop met een pijl staat

aangegeven op welke parkeerplaatsen het parkeerverbod van toepassing is;

 

 

Situatieschets

 

 

 

Hattem, 08 maart 2019
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Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

 

Eenheid Realisatie & Beheer.

 

 

Mededelingen

 

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door in de Staatscourant

(www.zoek.officielebekendmakingen.nl). Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter

inzage op het Stadhuis, Markt 1, Hattem.

 

Bezwaar

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij

het college van burgemeester en wethouders van Hattem. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden

ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden

van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland,

Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige

voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Hattem ook digitaal worden ingediend. Ga

naar

https://www.hattem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving_en_verordeningen/Bezwaar_beroep_en_klachten/Bezwaarschrift_indienen.

Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD

inlogcode nodig.

 

Inlichtingen

 

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de Eenheid Realisatie & Beheer

van de gemeente Hattem.

 

Staatscourant 2019 nr. 20453 10 april 20193

http://www.zoek.officielebekendmakingen.nl/
https://www.hattem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving_en_verordeningen/Bezwaar_beroep_en_klachten/Bezwaarschrift_indienen

