
Verkeersbesluit Gemeente Vaals

Gehandicaptenparkeerplaats op

kenteken Klaasvelderweg

Gemeente Vaals

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 ;

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

 

Bij schrijven van 31 oktober 2018, kenmerk 18.9083, is door de bewoner van Klaasvelderweg 23 te

Lemiers een verzoek ingediend tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen

voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende dat door de parkeerdruk aan de Klaasvelderweg te Lemiers het voor de bewoner van de

Klaasvelderweg 23 regelmatig onmogelijk is om binnen een afstand van 100 meter van de woning een

parkeerplaats te vinden;

Dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

Dat verder wordt voldaan aan de door ons vastgestelde criteria betreffende het in aanmerking komen

van een gehandicaptenparkeerplaats op kenten besluit d.d. 21-09-1992;

 

Met het verkeersbesluit wordt beoogd.

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg

geweest met de politie.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om om door plaatsing

van een bord E06 van bijlage 1 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens inclusief een

onderbord voorzien van kenteken, aan de oostelijke zijde van de Klaasvelderweg in Lemiers nabij de

kruising met de St. Catharinastraat ( nr.2) een gehandicaptenparkeerplaats in te richten op de

Klaasvelderweg ten behoeve van de aanvrager.
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere
belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen zes weken na dag
van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene
wet Bestuursrecht de president van de rechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht (Postbus 1988,
6201 BZ Maastricht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het
bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.
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