
Gemeente Arnhem - Van Lawick van

Pabststraat - intrekken

artsenparkeerplaats

In 1998 hebben we in Van Lawick van Pabststraat nabij huisnummer 119 een artsenparkeerplaats

aangelegd. Dit deden wij op verzoek van een aanvrager die vanwege zijn beroep direct over zijn auto

moest kunnen beschikken in verband met medische noodgevallen. De aanvrager oefent het betreffende

beroep niet meer uit en heeft ons te kennen gegeven dat de artsenparkeerplaats verwijderd kan worden.

De Van Lawick van Pabstraat valt in een gebied met een parkeerregiem volgens de Parkeerverordening

van de gemeente Arnhem. Door het opheffen van de artsenparkeerplaats komt er een parkeerplaats

vrij die onder hetzelfde parkeerregiem valt.

 

De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel

2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Wij zijn van mening dat in dit geval geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het

geding zijn.

 

Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.

 

Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

 

gelet op:

• artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

• het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

• het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

 

mede gelet op het:

• Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Arnhem 2017,

• Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente

Arnhem 2017,

 

b e s l u i t e n:

1. het bord volgens model E8 van bijlage 1 van het RVV met de daarbij behorende onderbord(en)

met kenteken dat is geplaatst aan de Van Lawick van Pabststraat nabij huisnummer 119 en/of de

tekst: "arts", te verwijderen;

2. ons verkeersbesluit van 3 maart 1998, nummer ow 98/1453N, in te trekken.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

P.C.C. Marres

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving
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Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht

binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Uw bezwaarschrift moet u motiveren en ondertekenen en sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

Als u de werking van dit besluit daarnaast wilt laten opschorten kunt u de rechter verzoeken om een

voorlopige voorziening te treffen, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw

verzoek om voorlopige voorziening stuurt u in tweevoud naar:

 

De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Afdeling bestuursrecht

Walburgstraat 2-4

Postbus 9030

6800 EM Arnhem
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