
Gemeente Etten-Leur - verkeersbesluit

opheffen van een algemene

gehandicaptenparkeerplaats en

aanwijzen vergunninghoudersplaats aan

de Geerkade.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 ter hoogte van de Adriaan van Bergenflat, in het verlaagde deel van de Geerkade totaal 8

parkeerplaatsen aanwezig zijn;

 zes parkeerplaatsen aangewezen zijn als vergunninghoudersplaatsen en twee als algemene

gehandicaptenparkeerplaatsen;

 bij besluit d.d. 16 juni 2009 besloten is dat de bewoners van de Adriaan van Bergenflat in aanmerking

kunnen komen voor een vergunninghoudersplaats in het verlaagde deel van de Geerkade;

 Adriaan van Bergenflat aangemerkt wordt als een appartementencomplex voor senioren;

 een aanvraag is ontvangen door een bewoner om in aanmerking te komen voor een

vergunninghoudersplaats in het verlaagde deel van de Geerkade;

 de aanvrager voldoet aan de gestelde criteria om in aanmerking te komen voor een

vergunninghoudersplaats in het verlaagde deel van de Geerkade;

 het wenselijk is om voor deze aanvaag één parkeervak te reserveren in het verlaagde deel van de

Geerkade;

 uit controle is gebleken dat één van de huidige twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in het

verleden een individuele gehandicaptenparkeerplaats was;

 deze individuele gehandicaptenparkeerplaats opgeheven is en het onderbord met kenteken verwijderd

is maar het bord E6 ( gehandicaptenparkeerplaats) door onbekende redenen niet weggehaald is;

 de aanbevelingen van het CROW (landelijke richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte) is

om één gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op vijftig gewone parkeerplaatsen;

 één algemene gehandicaptenparkeerplaats bij een appartementencomplex voor senioren voldoet aan

de beleidsregels d.d. 16 april 2008 ‘aanleggen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen’;

 door het opheffen van één algemene gehandicaptenparkeerplaats er één parkeerplaats beschikbaar

komt voor een vergunninghoudersplaats voor een bewoner van het Adriaan van Bergenflat;

 het wenselijk is voor het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer

om één algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen en één parkeerplaats te reserveren voor

een vergunninghouder in het verlaagde deel van de Geerkade;

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg

is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur eenheden Hart

van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 de Geerkade in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Etten-Leur;

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een

ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van

betrokkenen behoren te blijven;
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 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste

verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel

3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

1. één algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen in het verlaagde deel van de Geerkade

door middel van het verwijderen van het bord E04 (algemene gehandicaptenparkeerplaats);

2. één vergunninghoudersplaats aan te wijzen in het verlaagde deel van de Geerkade door middel

van het plaatsen van het bord E09 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders);

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 17 januari 2019

namens burgemeester en wethouders,

 

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Bijlage
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