
Verkeersbesluit, parkeerverbod campers,

Veerstoep, Maassluis

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis,

overwegende dat;

 

- het college in het Aanwijzingsbesluit parkeerverbod campers d.d. 4 december 2018, op grond van

artikel 5.6 lid 1 sub c van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis (Apv), een

gedeelte van het parkeerterrein bij de Veerstoep en een nabij de Veerstoep gelegen woonwijk te

Maassluis heeft aangewezen als plaats waar het is verboden campers op de weg te plaatsen of

geplaatst te hebben; 

- het noodzakelijk is dat het Aanwijzingsbesluit wordt ondersteund door een Verkeersbesluit om

de maatregelen betreffende de parkeerverbodzone voor campers in te voeren; 

- het college bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen ten behoeve van de in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet genoemde belangen, waaronder verkeersveiligheid, de vrijheid van het verkeer

en de bescherming van milieubelangen, zoals het voorkomen of beperken van overlast, hinder

of schade dan wel aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden ten

gevolge van het verkeer, en dat onderstaande maatregel gewenst is ter bescherming van deze

belangen; 

- overleg met de wijkpolitie Maassluis van de politieregio Rotterdam Rijnmond als bedoeld in artikel

24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden; 

- het plaatsen van verkeersborden van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

1990, gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, moet

geschieden krachtens een verkeersbesluit; 

- de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten, gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet,

door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Besluit Administratieve Bepalingen

inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV);

 

besluiten het volgende:

1. Een parkeerverbodzone voor campers bij de Veerstoep wordt aangeduid door plaatsing van het

bord E8 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het bord is

voorzien van het symbool van een camper en het symbool van een motorvoertuig. Het bord

is aangevuld met een onderbord met de tekst “uitsluitend in de aangewezen vakken”. Het bord

wordt geplaatst bij de ingang van het parkeerterrein bij de Veerstoep, zoals aangegeven op de

bij dit verkeersbesluit behorende tekening (bord 1).
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2. Een parkeerverbodzone voor campers in de naast de Veerstoep gelegen woonwijk wordt aangeduid

door plaatsing van bord E201zb (begin zone parkeerverbod) en bord E01ze (eind zone

parkeerverbod). Het bord is voorzien van het symbool van een camper. De borden worden geplaatst

bij de kruising van de Joubertstraat met de Deltaweg, zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit

behorende tekening (borden 2 en 3).

 

3. Het besluit wordt gepubliceerd op de in de gemeente gebruikelijke wijze, alsmede in het

Elektronisch Gemeenteblad.

 

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, bestaat voor belanghebbenden de

mogelijkheid tot het maken van eventuele bezwaren bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Publicatiedatum: 18-04-2019

  

Maassluis, 09-04-2019

 

Burgemeester en wethouders van Maassluis,

 

Namens dezen,

 

Het hoofd van afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu,

  

ing. P.D. Verstoep
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