
Verkeersbesluit gemeente Gilze en Rijen

Opheffen parkeerduurbeperking

Bisschop de Vetplein 13-15 te Gilze

19int07591

 

gelet op het besluit van de raad d.d. 25 september 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van

verkeersbesluiten gedelegeerd is aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders waarbij de bevoegdheid tot het

nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen, per 1 april 2016 is gemandateerd aan

de coördinator Leefomgeving;

gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Algemene wet bestuursrecht;

o v e r w e g e n d e :

dat het garanderen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen

van de leefbaarheid de hoofddoelstellingen van het verkeer -en vervoersbeleid zijn;

dat er in het doodlopend gedeelte van het Bisschop de Vetplein wordt geparkeerd, gefietst en gewandeld

en dat er parkeervakken zijn aangegeven;

dat in Gilze op het gedeelte van het Bisschop de Vetplein 13-15 (doodlopend, naast het Mollebos) drie

parkeervakken liggen waarop een parkeerbeperking is ingesteld van 2 uur, geldend van maandag tot

en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00

tot 18.00 uur;

dat in Gilze op het gedeelte van het Bisschop de Vetplein 13-15 (doodlopend, naast het Mollebos) een

parkeerverbod geldt;

dat de parkeerduurbeperking en parkeerverbod in 2015 zijn ingesteld ten behoeve van de drogisterij

en het pand “Villa Mol” in overleg met de omwonenden;

dat voor huisnummer 15 een parkeervak is aangegeven;

dat er op het gedeelte van het Bisschop de Vetplein 13 – 15 drie patiowoningen worden gebouwd in

plaats van de drogisterij en de woning (huisnummers 14 en 15);

dat de drie patiowoningen elke een garage hebben die uitwegen op het Bisschop de Vetplein;

dat de in de straat aanwezige parkeervakken waarop de parkeerduurbeperking geld en het parkeervak

voor huisnummer 15 het in/en uitrijden van de garages belemmeren en vervallen als de drie

patiowoningen worden gerealiseerd;

dat de in straat aanwezige parkeervakken niet meer nodig bij realisatie van de drie patiowoningen;

dat daarmee de ingestelde parkeerduurbeperking overbodig is en kan vervallen;

dat het in de straat ingestelde parkeerverbod wel van kracht blijft;
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dat bij de voorbereiding van dit besluit niet gebleken is dat voor een belanghebbende onevenredig

nadeel zal ontstaan door de voorgenomen verkeersmaatregel;

dat van de genoemde maatregel een effectieve bijdrage mag worden verwacht aan de invulling van

het door de gemeente Gilze en Rijen gevoerde verkeer -en vervoersbeleid;

dat het belang van omwonenden van verkeersveiligheid en leefbaarheid en het algemeen belang van

de bereikbaarheid dat aan invoering van de maatregel ten grondslag ligt, tegen elkaar zijn afgewogen;

dat, voldaan is aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de

gemeente Gilze en Rijen;

b e s l u i t e n :

tot het opheffen van de parkeerduurbeperking van 2 uur op 3 parkeervakken op het Bisschop de Vetplein

13-15 ter hoogte van Villa Mol, geldend van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur,

op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, door de borden E10 en blauwe

streep te verwijderen, overeenkomstig het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Rijen, 18 september 2019

Coördinator Leefomgeving

Angelique van Dijk

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na

publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Meer informatie

hierover kunt u lezen onder het kopje Rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt

uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gilze en Rijen

Postbus 73

5120 AB Rijen

De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief schrijft;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.gilzerijen.nl/bezwaar

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige

voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U

kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht.
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Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht

betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.

U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek

om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is

beslist.
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