
Verkeersbesluit, instellen parkeerverbod

over een lengte van ca. 8 meter,

overzijde van Kapittelhof, aan de

Abdijlaan, Susteren

TK/KVV/2019

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;

Overwegende dat het gedeelte van de Abdijlaan ter hoogte van Kapittelhof een flauwe bocht kent welke

onoverzichtelijk wordt en geen ruimte meer kent om uit te wijken, indien alhier geparkeerd wordt;

dat alhier relatief veel (bus)verkeer rijdt;

dat alhier relatief veel fietsverkeer rijdt;

dat dit weggedeelte onderdeel uitmaakt van een school- thuisroute;

dat gebleken is dat alhier vaak voertuigen geparkeerd worden waardoor het zicht op de rijbaan

verslechtert en de doorstroming van al het verkeer in gevaar komt;

dat de Abdijlaan de enige ontsluiting voor autoverkeer is voor dit gedeelte van de wijk;

dat het instellen van een parkeerverbod over een lengte van ca. 8 meter alhier het zicht op de rijbaan

en de doorstroming van al het verkeer garandeert;

dat in combinatie met de naastgelegen uitrit een vrije ruimte ontstaat van ca. 11 meter;

dat de wijkagent heeft aangegeven hiervan een voorstander te zijn;

dat communicatie hierover heeft plaatsgevonden met de buurtbeheerder van het tegenovergelegen

Kapittelhof alsmede met de Dorpsraad Susteren, waarbij deze hebben aangegeven positief te staan

tegenover een parkeerverbod alhier;

dat dit de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhoogt;

dat er rondom dit gedeelte van de Abdijlaan voldoende parkeermogelijkheid op loopafstand aanwezig

is;

dat de invoering van dit parkeerverbod niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het

verkeer op andere wegen;

dat deze maatregel noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de belangen gesteld in artikel

2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994;

dat de Abdijlaan in beheer is bij de gemeente Echt-Susteren;

dat over deze maatregel overleg gevoerd is met de taakaccenthouder verkeer van het basisteam Echt

van de politie Limburg District Noord en Midden-Limburg en dat deze positief adviseert;

dat voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van dit verkeersbesluit deze niet

onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene

wet bestuursrecht);
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Dat door het aanbrengen van een onderbroken gele streep aan de overzijde van Kapittelhof, aan de

Abdijlaan een parkeerverbod wordt ingesteld over een lengte van ca. 8 meter;

Een en ander zoals ingetekend op de situatiekaart ‘overzichtsfoto parkeerverbod Abdijlaan Susteren’

welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit.

 

Echt-Susteren, 17 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

krachtens mandaat,

drs. G.W.T. van Balkom,

Teamleider Kabinet

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie hiervan in de Staatscourant
bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, een
bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet minstens bevatten:

a. naam en adres van indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.  

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegelijkertijd om een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
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