
Definitief verkeersbesluit

Clara Wichmanntuin 2 en Spirealaan 16

[INT19-2039]

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit

verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de

weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het

verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst, om op de volgende locaties:

- Clara  Wichmanntuin , ter hoogte van de zijkant van huisnummer 2,

- S pirealaan, ter hoogte van de zijkant van huisnummer 16

telkens twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische

voertuigen. Dit gebeurt middels bord (E4) met een onderbord.

Met het bovenstaande wordt beoogd deze parkeerplaatsen uitsluitend toe te wijzen voor gebruik door

(elektrische) voertuigen die aan het opladen zijn. Bij deze parkeerplaats zijn namelijk oplaadvoorzieningen

aanwezig die door dergelijke voertuigen gebruikt worden. Bij de oplaadvoorzieningen kunnen twee

voertuigen tegelijkertijd worden opgeladen, vandaar dat er in principe twee parkeerplaatsen worden

gereserveerd. Om de bruikbaarheid hiervan te waarborgen dienen de parkeervakken exclusief voor dit

gebruik bestemd te zijn.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg

gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.
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