
Gemeente Ede - Verkeersbesluit

algemene invalidenparkeerplaatsen -

Parkweide Ede

2019041621949

College van burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat: 

de Parkweide in Ede een weg is zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

deze openbare weg binnen de bebouwde kom van Ede ligt;

deze weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Ede;

de Parkweide een parkeerterrein is bij een winkelcentrum binnen een 30 km/uur-regime;

het parkeerterrein bestaat uit twee van elkaar afgesloten delen, waarvan het openbare deel gelegen

aan de Stakenberg met name voorziet in de parkeerbehoefte van het medisch centrum Kernhem;

 

overwegende dat,

er conform parkeerbeleid minimaal één invalidenparkeerplaats per 50 parkeerplaatsen aanwezig moet

zijn op een parkeerterrein;

er gelet op de openbare functie van het winkelcentrum er een verwachte behoefte is van twee algemene

invalidenparkeerplaatsen;

er op het deel van de het parkeerterrein gelegen aan de Stakenberg een verwachte behoefte is aan één

algemene invalidenparkeerplaats;

de invalidenparkeerplaatsen conform de maatvoering uit de Nota Parkeernormering worden aangelegd:

bij haaksparkeren met een uitstapstrook langs het parkeervak tenminste 3 meter breed en zonder

uitstapstrook tenminste 3,50 meter breed en tenminste 5 meter lang;

de invalidenparkeerplaatsen zo dicht mogelijk worden gesitueerd bij de hoofdingang van het

winkelcentrum en het medisch centrum;

de parkeerplaatsen van maandag tot en met vrijdag, tussen 7:00 uur en 18:00 uur, worden aangewezen

als invalidenparkeerplaatsen;

het aanwijzen van de invalidenparkeerplaatsen geen negatieve invloed heeft op de parkeerdruk;

 

overwegende dat,

om de weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden en de bruikbaarheid

daarvan te waarborgen, is het noodzakelijk om overeenkomstig bijgevoegde tekening bovengenoemde

verkeersmaatregelen in te stellen;

 

voorts overwegende dat:

er overleg is geweest met de eigenaar van de grond van het parkeerterrein;

overeenkomstig het gestelde in artikel 24 BABW is overleg gevoerd met de korpschef van politie, in

deze diens gemandateerde, en deze positief heeft geadviseerd;

de maatregelen worden ingesteld overeenkomstig de bijgevoegde tekening.
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mede gelet op het bepaalde in:

hoofdstuk I artikel 2 en hoofdstuk II paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

de paragrafen 6 en 7 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

BESLUIT

Overeenkomstig bijgevoegde bijlagen de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

1. drie algemene invalidenparkeerplaatsen, voorzien van een onderbord met daarop de van toepassing

zijnde dagen en tijden op het parkeerterrein van de Parkweide door het plaatsen van borden E6 uit

bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

2. afschrift te zenden aan:

- de korpschef van politie Oost-Nederland;

- de brandweercommandant van Ede.

Ter inzage

Het besluit en daarbijhorende tekening liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de Publieksbalie,

Raadhuisplein 3, in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een

afspraak kunt u bellen naar het nummer 140318 (kengetal niet nodig).

 

Ede, 17 juni 2019

Burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Harriette Campen

afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Michiel Verhoef, (0318) 267 469, voor uitleg over

het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het

formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad

aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de

bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank

Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden

de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.
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