
Parkeerplaatsen.

28975-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat de Venne in Winschoten in de parkeerverbodszone ligt;

Dat er op de Venne tussen twee rijbanen ter hoogte van de Engelstilstraat een plateau ligt waarop nu

regelmatig geparkeerd wordt;

Dat dit plateau tussen 7.00 – 18.00 uur beschikbaar moet zijn voor laden en lossen door vrachtauto’s;

Dat de gemeente Oldambt van mening is dat er tussen 18.00 – 7.00 uur geparkeerd kan en mag worden

door personenauto’s;

Dat de gemeente Oldambt dit wil organiseren met het aanbrengen van parkeervakken en borden;

Dat het bovengenoemde weggedeelte gelegen is in de gemeente Oldambt, onder beheer is van en in

eigendom toebehoort aan de Gemeente Oldambt; 

Dat de Regiopolitie het eens is met dit besluit, hetgeen te lezen valt in het rapport 20190529000060 d.d.

05-06-2019 van de Districtschef District Midden-Oost van de Regiopolitie Groningen, die bij ons origineel

besluit is gevoegd en daarvan onderdeel uitmaakt; 

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

en artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994; voorts gelet op het besluit van 22 februari 1995, nr. 6a

van de Raad van de Gemeente Oldambt, waarbij het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 18,

eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 aan hen is overgedragen;

BESLUIT

Tot het aanwijzen van het plateau als weggedeelte waar tussen 18.00 – 7.00 uur geparkeerd mag worden

((tussen 7.00 – 18.00 uur is dit plateau beschikbaar voor laden en lossen). Daartoe worden vier

parkeervakken gemarkeerd en borden geplaatst.

 

Winschoten 20 juni 2019

Namens deze,

R. Bakker

Beleidsmedewerker verkeer & Vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule
Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt kan door iedere belanghebbende
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van de Gemeente
Oldambt, postbus 175, 9670 AD Oldambt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten:

 

1. De naam en het adres van de indiener;

2. De dagtekening;

3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
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4. De gronden van het bezwaar.
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