
Openbare gehandicaptenparkeerplaats

Circuit De Koetree

 
Overwegingen ten aanzien van het besluit

er een verzoek is ontvangen om een openbare gehandicaptenparkeerplaats in te richten in de nabijheid
van Koetreeweg 20 (Circuit De Koetree), Hellendoorn;

er op dit moment geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is nabij de ingang van het
Circuit De Koetree;

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 het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van
weggebruikers en passagiers beoogd;

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;

BESLUIT

Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenplaats nabij de ingang van Circuit De Koetree aan de
Koetreeweg 20 door middel van het plaatsen van bord E06.

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

Namens deze,

V.G.M. Rodijk achternaam

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.

Nr. 34991

STAATSCOURANT 21 juni

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 34991 21 juni 20191


