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Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld

voor onderstaande doelen:

 

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens

een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-

Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door

burgemeester en wethouders.

 

Motieven

 

Er zijn verzoeken ingediend voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats voor een voertuig met

een bepaald kenteken, op diverse locaties. Alle aanvragers hebben een gehandicaptenparkeerkaart en

de parkeerdruk in de omgeving is hoog. Tijdens de inzagetermijn voor de aanvragen zijn geen reacties

binnengekomen. Daarom kunnen deze aanvragen worden ingewilligd. Het gaat om de locaties genoemd

onder Besluit.

 

Overleg met politie
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Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie

Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie Eenheid Den

Haag positief geadviseerd.

 

 

Besluit:

 

Op de onderstaande locaties een gehandicaptenparkeerplaats voor een bepaald motorvoertuig

(aangeduid met kenteken) aan te leggen door plaatsing van het bord model E6 bijlage I RVV 1990 met

onderbord met kenteken:

 

1.Marienpark nabij pand nr 36

2. Grashof, nabij pand nr 209

3. Vlietwijk nabij pand nr 156

4. Prinses Annalaan, nabij de ingang voor pand nr 120

5. Prinses Annalaan, nabij de ingang voor pand nr 142

6. Prinses Annalaan, nabij de ingang voor pand nr 158

7. Sonnenburghlaan, nabij pand nr 68

8. Koningin Wilhelminalaan nabij pand nr 244 (L’ dam)

9. Zaagmolenstraat, nabij pand nr 96

10. Prins Bernhardlaan (Voorburg), nabij pand nr 332

 

 

Leidschendam-Voorburg, 17 april 2019

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

D.R. Gussekloo

Hoofd afdeling Stadsbeheer

 

BEKENDMAKING
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Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 8 mei 2019.

Het besluit kan ook worden ingezien op het Servicecentrum. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt

met dhr Braam of van Putten via tel 14070, bij wie ook inhoudelijke toelichting kan worden verkregen.

 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen

bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. Indien er

sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus

20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het

bezwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn

griffierechten verschuldigd.
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