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Overwegende dat

de korfbalvereniging NKC ’51 een verzoek heeft ingediend een algemene gehandicaptenparkeerplaats

in te richten aan de Sportlaan;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen

voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat of wordt gewijzigd;

Met het verkeersbesluit wordt beoogd; - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het beschermen

van weggebruikers en passagiers;

in het "Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer" (artikel 24 BABW) staat dat wij over

dit besluit overleg moeten voeren met de politie. Wij hebben de verkeersadviseur van politieeenheid

Oost Nederland, district Twente, om advies gevraagd. Hij bracht over dit verkeersbesluit een positief

advies uit;

Gelet op;

1. het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

2. het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

3. het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

BESLUIT

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van een bord E6 uit bijlage 1 van

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan de sportlaan in Nijverdal ter

hoogte van huisnummer 1.

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

Namens deze,

V.G.M. Rodijk

Hoofd van het team Ruimtelijke Ontwikkeling

Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van

bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kan gemaild worden naar

gemeente@hellendoorn.nl. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

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

d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter

van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift

zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.
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