
Gemeente Oldenzaal – verkeersbesluit plaatsen

laadpaal aan Burgemeester Wallerstraat ter hoogte

van nummer 38,

reg.nr. 34881-2019

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

en gelet op artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

voorgenomen het verzoek om twee openbare parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van

elektrische auto’s aan de Burgemeester Wallerstraat ter hoogte van nummer 38 in Oldenzaal;

overwegende dat het college van Oldenzaal het rijden met elektrische auto’s stimuleert, dat elektrische

auto’s geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn, dat elektrische

auto’s minder stank veroorzaken en stiller zijn;

dat het college op 3 februari 2015 heeft besloten in 2015 maximaal 9 oplaadpalen te plaatsen en dat

dit aantal nog niet is geplaatst;

dat het wenselijk is aan de Burgemeester Wallerstraat ter hoogte van nummer 38 twee openbare

parkeerplaatsen te reserveren, uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrische

auto’s gedurende het opladen van het voertuig;

dat overleg heeft plaats gevonden met de verkeersadviseur van politie eenheid Oost Nederland, district

Twente en dat er geen bezwaren zijn tegen het reserveren van twee openbare parkeerplaatsen aan de

Burgemeester Wallerstraat ter hoogte van nummer 38 voor het opladen van elektrische auto’s;

dat de parkeerplaatsen aan de Burgemeester Wallerstraat ter hoogte van nummer 38 in beheer en in

onderhoud zijn bij de gemeente Oldenzaal;

ONTWERP BESLUIT

door het plaatsen van bord E8, met onderbord “uitsluitend opladen elektrische auto’s “ als bedoeld in

bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, twee openbare parkeerplaatsen te

serveren uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto’s aan de Burgemeester Wallerstraat

ter hoogte van nummer 38, de twee meest linkse parkeervakken, volgens de bijgevoegde situatieschets.

MEDEDELINGEN

 

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. De periode van ter

inzage is van 18 september 2019 tot en met 29 oktober 2019. De zienswijzen kunt u richten aan het

college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling

kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak
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maken. Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als

de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en hij belanghebbende is.

 

INFORMATIE

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met team Veiligheid, bereikbaar op

telefoonnummer (0541) 58 81 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldenzaal, 10 september 2019

namens het college van burgemeester en wethouders

Marcel Rolfes

medewerker APV/Bijzondere wetten
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