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College van B&W gemeente Achtkarspelen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

Het bepaalde in het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Het feit dat het gedeelte van de weg (De Dellen) in beheer is bij de Gemeente Achtkarspelen;

Het advies van de verkeerscoördinator Noordoost Friesland;

Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van

verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders is neergelegd.  

Overwegende, 

- dat op De Dellen op de weg wordt geparkeerd; 

- dat hierdoor regelmatig sprake is van onoverzichtelijke situaties; 

- dat het busverkeer gebruik maakt van deze route; 

- dat verschillende omwonenden hinder ondervinden van de geparkeerde auto’s;  

- dat de borden voor een parkeerverbod hier al enige tijd staan en het hierbij formeel wordt vastgesteld; 

- dat op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

overleg vereist is met de korpschef van de regionale politie; 

- dat de bevoegdheid om dit overleg te voeren voor wegen die in beheer zijn bij de gemeente

Achtkarspelen is gemandateerd aan brigadier/verkeerscoördinator G. Hoekstra; 

- dat 1-3-2019 met brigadier G. Hoekstra overleg is gevoerd over de voorgenomen maatregel

BESLUIT

 

een parkeerverbod in te stellen op De Dellen te Surhuisterveen door het aanbrengen van verkeersborden

E1, als genoemd in artikel 24 lid 1 onder e van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

1990 op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening.

Namens deze,
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Het besluit ligt vanaf donderdag 11 april 2019 tot en met 23 mei 2019 op werkdagen van 8.30 - 17.00
uur bij de balie van het gemeentehuis te Buitenpost ter inzage.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken
na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de gronden van het bezwaar.
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