
Verkeersbesluit Aanwijzen laad en

losplaatsen Het Hof

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;

Overwegende dat:

- het Hof is vormgegeven als een afzonderlijk parkeerterrein waar tevens laad-en losactiviteiten

plaatsvinden ten behoeve van het winkelcentrum ''Louwersplein'';

- het niet reguleren van de parkeervoorzieningen in het Hof een onoverzichtelijk beeld veroorzaakt

waarbij voertuigen op onveilige locaties parkeren;

- er in de bestaande situatie al laad- en loslocaties zijn aangeduid, maar dat deze moeten worden

voorzien van de juiste bebording en besluit;

- een aanduiding parkeerplaats laden en lossen zorgt voor een overzichtelijkere situatie en het

verzekeren van de veiligheid en leefbaarheid op de weg alsmede het waarborgen van de

bruikbaarheid van de weg;

- daarbij overwegende, dat betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht;

- het gewenst is op het weggedeelte Het Hof plaatsen voor het laden en lossen aan te wijzen door:

-het plaatsen van borden E07 (parkeergelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van

goederen)

- overwegende dat genoemde verkeersmaatregelen in het belang van de verkeersveiligheid en

leefbaarheid zijn genomen;

- Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van de politie-

eenheid Rotterdam, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Zuid-Holland-Zuid. De politie

ging tijdens dit overleg akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

 

Gelet op:

- artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: WVW 1994), ingevolge de

plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderboden,

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

- artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994, in gevolge 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;

- ingevolge het algemeen mandaatbesluit Hendrik-Ido-Ambacht 2017 het nemen van

verkeersbesluiten is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte;

- artikel 2 van de WVW 1994;

- het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

Besluiten:

1. op weggedeelte Het Hof, plaatsen aan te wijzen voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen

in te stellen door middel van het plaatsen van verkeersborden E07.

2. een en ander volgens een bij dit besluit behorende bijlage en bijlage I van het Regelement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, 15 augustus 2019

Namens hen,

 

Mirjam de Jong

(waarnemend) afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

 

Bijlage I van I

Locatie instellen parkeergelegenheid voor onmiddellijk laden en lossen van goederen (Het Hof).
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Bezwaar en voorlopige voorziening 

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende

zes weken, tijdens kantooruren, voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis,

Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is

betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester

en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van

het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift

moet ondertekend zijn. Het indienen ervan is kosteloos. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om na indienden van het bezwaarschrift. Bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 50954, 3007 BR Rotterdam een verzoek te doen tot het

treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing), indien onverwijlde spoed, gelet op de

betrokken belangen, dat vereist. Voor de indiening hiervan is griffierecht verschuldigd.
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