
Gemeente Meierijstad – Verkeersbesluit

Instellen van een tijdelijk parkeerverbod op gedeelte Dr. Ariënsstraat te Schijndel

Instellen van een tijdelijk parkeerverbod aan ter hoogte van Dr. Ariënsstraat in Schijndel, ter hoogte

van en aan de zijde van huisnummer 3/3a over een lengte van 12 meter.

Nummer besluit: 1948251162

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad:

Gelet op:

• artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge de plaatsing van

de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 18, lid 1 onderdeel d van de WVW 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen

door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in

beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

ingevolge de plaatsing en verwijdering van het verkeerstekens van Bijlage 1 van het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een

verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een

gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

• de Dr. Ariënsstraat binnen de bebouwde kom van Schijndel ligt en in eigendom, beheer en

onderhoud is bij de gemeente Meierijstad;

• dat op het perceel Dr. Ariënsstraat 2 te Schijndel werkzaamheden plaats vinden;

• dat, ten behoeve van deze werkzaamheden een vijftal ontheffingen is verleend om te mogen

parkeren op het trottoir aan de zijde van huisnummer 2;

• ondanks gemaakte afspraken en de vijf ontheffingen toch door bouwverkeer wordt geparkeerd

aan de zijde van de straat met de oneven huisnummers waardoor aan die zijde van de straat

parkeeroverlast wordt veroorzaakt;

• dat aan de oneven zijde van de straat een fysiotherapie is gevestigd die door de parkeerdruk

slecht bereikbaar is voor patiënten, die vaak slecht ter been zijn;

• het om die reden gewenst is om op het gedeelte van de Dr. Ariënsstraat ter hoogte van huisnummer

3/3a een tijdelijk parkeerverbod in te stellen gedurende de werkzaamheden en ontheffinghouders

uit te sluiten van het van het verbod;

• de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 87 RVV (ontheffing) en artikel

2 van de WVW 1994 (parkeerverbod)

∘ lid 1: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

∘ lid 1: c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

∘ lid 2: a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of

schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW

1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op

grond van de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de beleidsmedewerker Verkeer

bij de afdeling Openbaar Gebied;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef

van de Politie;
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nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

1. Het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op de Dr, Ariënsstraat ter hoogte van huisnummer

3/3a over een lengte van 12 meter (2 langsparkeerplaatsen; zie de blauwe lijn op de situatieschets

voor de exacte locatie) tot en met 31 augustus 2019 of zoveel langer of korter dan noodzakelijk;

2. Dit kenbaar te maken middels het plaatsen van tweetal borden E01, zoals opgenomen in bijlage

1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, parallel aan de rijbaan, die het gebied

waarvoor het verbod begrenzen, met onderborden OB501-L en OB501-R die verwijzen naar het

gebied waarvoor het verbod geldt, en onderborden dat “Ontheffinghouders fysiotherapie” zijn

uitgezonderd van het verbod;

3. Aan de fysiotherapie een drietal ontheffingen te verstrekken die de fysiotherapie aan patiënten

kan verstrekken.

Bijlagen:

-situatieschets

Veghel, 19 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

Namens deze,

A.F.M Nooteboom

Beleidsmedewerker Verkeer bij de afdeling openbaar Gebied..

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes

weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en

wethouders , Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel.

Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.

Belanghebbenden kunnen ook een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA

‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden

overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Een verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via

www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Voor eventuele vragen over de inhoud van het verkeerbesluit kunt u zich wenden tot de heer A.

Nooteboom, beleidsmedewerker bij de afdeling Openbaar Gebied, bereikbaar via telefoonnummer 14

– 0413.
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