
Verkeersbesluit instellen gereserveerde

gehandicaptenparkeerplaats Oranjelaan

te Bodegraven

 

Burgemeester en Wethouders van Bodegraven-Reeuwijk

 

Gelet op:

het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994,

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990;

 

Overwegende dat:

• de Oranjelaan binnen de bebouwde kom van de kern Bodegraven is gelegen;

• een bewoner van een woning aan de Oranjelaan een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend

om de beschikking te krijgen over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

• de aanvrager als inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geregistreerd staat in de

gemeentelijk basisadministratie;

• de aanvrager beschikt over een motorvoertuig met kenteken;

• de aanvrager niet de beschikking heeft over parkeergelegenheid op eigen terrein;

• de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart voor

bestuurder heeft verstrekt;

• de aanvrager als gevolg van zijn/haar (fysieke) beperkingen geen grote afstanden te voet kan

overbruggen;

• de parkeersituatie in de straat van de aanvrager echter zodanig is dat aanvrager vaak niet in de

directe nabijheid van de eigen woning kan parkeren;

• de gemeente het wenselijk acht om minder valide weggebruikers, die de beschikking hebben

over een gehandicaptenparkeerkaart, de mogelijkheid te bieden om in de directe nabijheid van

de eigen woning te kunnen parkeren;

• de gemeente het, gelet op het voorgaande, dan ook wenselijk acht om aan het verzoek van

aanvrager tegemoet te komen door nabij het woonadres een gehandicaptenparkeerplaats op

kenteken beschikbaar te stellen;

• dit kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording;

• het doel van het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is om de gehandicapte

gebruiker daarvan in staat te stellen een actief en mobiel leven te leiden en daardoor aan het

algemeen maatschappelijk verkeer kan deelnemen en dat dit prevaleert boven andere individuele

belangen;

• de belangen van de mindervalide aanvrager in deze dan ook zwaarder wegen dan die van overige

weggebruikers om op deze parkeerplaats te kunnen parkeren;

• 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;

• de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om

de bruikbaarheid van de weg te waarborgen en, specifiek in deze, te vergroten voor de in dit

besluit genoemde gehandicapte bestuurder;

• de onder ‘besluiten’ genoemde weg binnen de bebouwde kom ligt en in eigendom, beheer en

onderhoud is bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg met de politie heeft plaatsgevonden, welke

positief heeft geadviseerd en kan instemmen met de voorgestelde maatregelen;
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nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

 

BESLUIT

door het plaatsen van bord model E6 met onderbord OB309 met kenteken van Bijlage 1 van het RVV

1990 een parkeervak aan de Oranjelaan te Bodegraven, aan de achterzijde van de woning, aan te wijzen

als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

 

Namens burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

dhr. P.L.M. Koot

 

Bezwaar:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum

van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van

Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Een bezwaarschrift moet uw naam en adres

bevatten, de datum en uw handtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van uw

bezwaar
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