
Gemeente Wormerland - Verkeersbesluit

gehandicaptenparkeerplaats Kalander

14 Wormer (GPP2019-013)

Burgemeester en wethouder van Wormerland

 

 

• Gelezen het verzoek van de bewoner van het adres Kalander 14 Wormer omtrent het verkrijgen

van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning;

• Dat betrokkene zich niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet

kan voortbewegen;

• Dat naar het oordeel van de keuringsarts een aangewezen parkeerplaats voor het motorvoertuig

van betrokkene dringend gewenst is en dat niet op andere wijze in een parkeerplaats kan worden

voorzien;

• Dat zij zich conformeren aan het advies van de keuringsarts en derhalve de aanvrager een

gemarkeerde parkeerplaats toewijzen;

• Dat Kalander 14 Wormer is gelegen binnen de bebouwde kom en bij de gemeente Wormerland

in beheer is;

• Gelet op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve

Bepalingen in zake het Wegverkeer;

• Mede gelet op het delegatiebesluit van de Gemeenteraad.

 

Besluiten:

I. door plaatsing van bord E6 voorzien van een onderbord met kenteken conform bijlage 1 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het parkeren in een parkeerplaats ter hoogte

van het adres Kalander 14 Wormer uitsluitend toe te staan met het voertuig voorzien van het op

het bord vermelde kenteken.

II. Aan te wijzen als gebruiker van de onder I bedoelde de bewoner van Kalander 14 Wormer;

III. Aan de onder II bedoelde aanwijzing de voorwaarden te verbinden dat de gebruikers:

1. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien het onder

genoemde adres verandert,

2. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien hij/zij niet meer

in het bezit zijn van een voertuig dan wel dit voertuig niet meer gebruikt,

IV. Afschrift van het besluit te zenden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties.

 

Wormer, 19-06-2019

namens burgemeester en wethouders van Wormerland

 

C. Verberne

Afdelingshoofd Leefomgeving Fysiek
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Burgemeester en wethouders van Wormerland

Maken bekend:

Dat bij besluit van 19-06-2019:

I. Het parkeren op de parkeerplaats ter hoogte van het adres Kalander 14 Wormer, uitsluitend toe

te staan door de bewoner van het adres, met het voertuig voorzien van het op het bord vermelde

kenteken.

 

II. Dat afschrift van het besluit is gezonden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties

 

III. Dat het onder I genoemde besluit open staat voor beroep op grond van de Algemene Wet

Bestuursrecht. Binnen 6 weken na datum van de bekendmaking van dit besluit kan een

beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus

1621, 2004 BR te Haarlem.

 

Wormer, 19-06-2019

namens burgemeester en wethouders van Wormerland

 

C. Verberne

Afdelingshoofd Leefomgeving Fysiek

 

 

Beroep: belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken na de dag

van bekendmaking van een besluit een beroepschrift indienen (dit geldt ook voor belanghebbenden

die niet kan worden verweten dat zij in een eerder stadium geen zienswijze hebben ingediend). Het

beroepschrift is ondertekend en bevat tenminste: Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een

omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de motivering van het beroepschrift.

Het beroepschrift wordt (tenzij anders vermeld) ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sector

bestuursrecht, Postbus 1621, 2004 BR te Haarlem. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2004 BR Haarlem).
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