
Verkeersbesluit parkeerverbod

Franekereind

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

daartoe gemachtigd in artikel 18 lid 1 onder d Wegenverkeerswet 1994; krachtens het delegatiebesluit

van 17 januari 1996, van de Gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders;

stellen ter plaatse van het Franekereind in de gemeente Harlingen maatregelen voor met als doel:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

4. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

5. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoelt in de Wet milieubeheer;

6. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten of gebieden.

overwegende  dat:

1. het Franekereind een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet

1994;

2. het Franekereind een weg is onder beheer van de gemeente Harlingen en dat het college van

Burgemeester en Wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

3. Geparkeerde auto’s de nieuwe vrachtauto’s van Omrin hinderen omdat deze een grotere draaicirkel

hebben en hier in de huidige situatie onvoldoende ruimte voor is;

4. de maatregel voort komt uit overleg tussen de politie Noord-Nederland team Noordwest-Friesland.

b  e s l u i t e n :

1. door het plaatsen van de verkeersborden E01 (parkeerverbod), OB501l (onderbord) en OB206p

(onderbord), van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een

parkeerverbod in te stellen gelegen aan het Franekereind tussen huisnummer 25 en 29 op maandag

en donderdag tussen 07.00 en 12.00 uur.

Harlingen, 19 februari 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,

S.van den Broek W.R. Sluiter

secretaris burgemeester

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van

verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000,

8860 HA Harlingen. In de linkerbovenhoek van de envelop en brief vermelden: "Bezwaarschrift".
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