
Verkeersbesluit plaatsen

belanghebbenden parkeerplaats

Honthorststraat te Amsterdam-Zuid.

Kenmerk: Z-19-73865

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

1. Op grond van de Wegenverkeerswet en het BABW kan het dagelijks bestuur van de

bestuurscommissie van stadsdeel Zuid overgaan tot plaatsen van een belanghebbend parkeerplaats

door plaatsing van een bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Bij of krachtens de

Wegenverkeerswet zijn geen criteria vastgesteld aan de hand waarvan een aanvraag voor het

plaatsen van een belanghebbend parkeerplaats moet worden beoordeeld.

2. Op basis van voornoemde overwegingen meent het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie

van stadsdeel Zuid dat een belanghebbende parkeerplaats ter hoogte van perceel 36-38 in de

Honthorststraat met op het onderbord Duits Consulaat dient te worden geplaatst .

3. Dit besluit wordt gepubliceerd onder "publicaties stadsdeel in de Staatscourant en op

www.overheid.nl onder "lokale vergunningen". Gedurende een periode van 6 weken na verzending

van deze brief bestaat er voor u en andere belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te

maken tegen dit besluit.

4. dat wij op datum 25-03-2019 van u een verzoek hebben ontvangen voor het plaatsen van uw

belanghebbenden parkeerplaats;

  

BESLUIT

 

1. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid heeft besloten de gevraagde

1 belanghebbende parkeerplaats te plaatsen ter hoogte van het perceel 36-38 in deHonthorststraat

met op het onderbord Duits Consulaat. Ten gevolge van dit besluit zal een bord E9 uit bijlage 1

bij het RVV 1990 worden geplaatst, de parkeerplaats met nummer 120794485652 markeren wij

met een kruis op het wegdek.

  

  

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

 

Gemeente Amsterdam

Nr. 22458

STAATSCOURANT 18 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814
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T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

In uw bezwaarschrift moeten staan:

- uw naam en adres

- de datum en handtekening

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);

- de redenen van uw bezwaar.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een

voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Nina Gombert
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