
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL EX.

ARTIKEL 34 BABW(KORTER DAN VIER

MAANDEN)

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

gelet op de bepalingen ingevolge de Wegenverkeerswetgeving, in het bijzonder

artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen in het Wegverkeer

(bevoegdheid tijdelijke maatregel korter dan vier maanden);

overwegende dat ingevolge artikel 35 BABW voor een maatregel korter dan vier

maanden, geen formeel verkeersbesluit, als bedoeld in paragraaf 6 van het BABW,

genomen behoeft te worden;

dat er van donderdag 27 juni tot en met 30 juni 2019 op diverse locaties in de binnenstad het evenement

Reuring zal worden georganiseerd;

delen mede dat het uit een oogpunt van verkeersveiligheid en openbare orde in

verband met bovengenoemde activiteit noodzakelijk is dat de volgende tijdelijke

verkeersmaatregelen van kracht worden:

BESLUITEN

 

BESLUITEN

 

1. door plaatsing van het bord E4 van bijlage I van het RVV 1990 inclusief een onderbord met tekst

waarop wordt aangegeven gedurende welke periode het parkeren is verboden en is aangegeven

dat er een wegsleepregeling van kracht is, voor 12 parkeervakken op het Bolwerk een parkeerverbod

in te stellen op 29 juni 2019 (of zoveel korter/langer als de politie dit nodig acht); 

2. door plaatsing van het bord E4 van bijlage I van het RVV 1990 inclusief een onderbord met tekst

waarop wordt aangegeven gedurende welke periode het parkeren is verboden en is aangegeven

dat er een wegsleepregeling van kracht is, voor 5 parkeervakken gelegen aan de Nieuwegracht

ter hoogte van huisnummer 27 een parkeerverbod instellen op 29 juni 2019 (of zoveel korter/langer

als de politie dit nodig acht);

Purmerend,namens burgemeester en wethouders van Purmerend,de teammanager Vergunningen,

Beleid en Advies,

    

J.H.H. de Bruijn

      

Bekend gemaakt op:

            

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we

samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het

besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.

 

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische

en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie:

www.purmerend.nl/bezwaar.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

1. uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

2. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

3. de reden waarom u bezwaar maakt;
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4. de datum en uw handtekening.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op

www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.
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