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Burgemeester en wethouders van Lisse,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De gemeente Lisse vanuit de Duurzaamheidsagenda bewoners van de gemeente Lisse die langdurig

gebruik willen maken van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig in de nabije omgeving van hun

woning, wil faciliteren met een oplaadpunt in de openbare ruimte;

Er zijn steeds meer elektrische auto’s in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende

jaren nog verder zal toenemen;

Er wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten, zodat elektrisch rijden nog

aantrekkelijker wordt;Elektrische auto’s leveren een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en produceren

minder geluid;

Een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een laadpaal in de W.L. Döllstraat te Lisse ;

Het oplaadpunt in de openbare ruimte komt te staan en voor iedereen toegankelijk is;

Zodra een elektrisch voertuig is opgeladen, het wenselijk is dat een ander elektrisch voertuig gebruik

kan maken van de oplaadpaal;

Er overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Den Haag en er geen

bezwaren zijn;

De politie-eenheid Den Haag akkoord is met de wijziging van de verkeerssituatie;

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij de gemeente Lisse en in het geheel gelegen binnen de

bebouwde kom van de gemeente Lisse. Vul hier de tekst van de overwegingen in]

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”, zoals bedoeld

in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerplaats aan te wijzen

voor elektrische voertuigen in de W.L.Döllstraat nabij huisnummer 12 te Lisse, overeenkomstig

bijbehorende situatietekening.

 

Lisse, 4 juni 2019

College van Lisse

Namens deze,

W. van der Wolf
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Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Bent u het niet eens met deze besluiten? Dan kunt u,  op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht,  binnen zes weken na datum van bekendmaking van deze besluiten een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Lisse Postbus 200, 2160 AE Lisse;

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

1. uw naam en adres

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of stuurt u een kopie van het besluit

mee)

4. de redenen waarom u bezwaar maakt

5. uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u een schorsing van
het besluit of een andere voorziening wenst, kunt u tegelijkertijd met of na indiening van een
bezwaarschrift een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter,
sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie
van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij w
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