
Verkeersbesluit instellen

parkeerschijfzone Blauwe Engel tijdens

treinvrije perioden

Zaaknummer  28464  - 2019

Burgemeester en wethouders van Kampen,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit

verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente

Kampen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- in het kader van Zwolle Spoort, station Zwolle gedurende verschillende perioden niet bereikbaar

is per trein;

- de NS ervoor kiest om tijdens de treinvrije perioden, de intercitytreinen te laten starten/eindigen

op station Kampen-Zuid;

- station Kampen-Zuid in dat geval een belangrijk overstapstation is, waar reizigers over kunnen

stappen op de bussen naar Zwolle en Meppel v.v.

- ondanks de inzet van bussen, eerder gebleken is, dat veel reizigers met de auto uit Zwolle of

verder komen en in Kampen overstappen op de trein;

- we bij eerdere treinvrije perioden meerdere meldingen hebben ontvangen van parkeeroverlast

in de nabije omgeving van het station;

- we de ondernemers aan de Blauwe Engel tegemoet willen komen door het instellen van een

parkeerschijfzone, waardoor het parkeerterrein niet bezit wordt door forenzen en er voldoende

parkeercapaciteit blijft voor onder andere de klanten van de Albert Heijn en Kruidvat;

- we bij de NS erop aangedrongen hebben, de reizigers en ondernemers op een goede manier te

informeren;

- de NS aangegeven heeft, de beschikbare woonvelden niet in te richten als tijdelijke

parkeergelegenheid;

- de NS aangegeven heeft, reizigers door middel van de inzet van verkeersregelaars te wijzen op

het P+R terrein.

- de NS aangegeven heeft, gebruik te willen maken van de openbare parkeerplaatsen aan de

Veneweg waar reizigers over kunnen stappen op een pendelbus naar het station;

- dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) een

verkeersbesluit genomen dient te worden voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens,

zoals genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW). Dit geldt ook voor onderborden voor zover middels deze borden een gebod of verbod

ontstaat, dan wel wordt gewijzigd. 

- dat op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW) over dit besluit overleg is gevoerd met de politie. De politie aangegeven heeft dat blauwe

belijning noodzakelijk is om te kunnen handhaven.

BESLUIT

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit te

nemen voor het instellen van een parkeerschijfzone  met een maximale parkeerduur van 2 uur op het

parkeerterrein aan de Blauwe Engel
 

- Dit door middel van het plaatsen van de borden E10zb (parkeerschijfzone) voorzien van de tekst ‘max
2h’ van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende situatietekening.
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Kampen, 19 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Kampen,

   

de secretaris de burgemeester,

A. Griekspoor-Verdurmen drs. Mr. B. Koelewijn

       

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van
bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: burgemeester
en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Het is ook mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen
via het bezwaarformulier op de website van de gemeente: https://www.kampen.nl/bezwaren-en-
klachten/bezwaarschrift-indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te
bevatten:

Naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

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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