
Instellen parkeerverbod Westelijke

Achterweg te Middelharnis

Z-19-115999

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Krachtens artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor

een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende

doelstellingen beoogd:

 

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Overwegende,

 dat de Westelijke Achterweg een erftoegangsweg is;1.

2. dat de rijbaanbreedte van de Westelijke Achterweg als smal kan worden gekarakteriseerd;

3. dat de rijbaanbreedte door de historische perceelbegrenzing niet aangepast kan worden;

4. dat er door motorvoertuigen veelvuldig geparkeerd wordt langs de Westelijke Achterweg;

5. dat aan de Westelijke Achterweg op nummer 1 en 3 ondernemers zijn gevestigd;

6. dat vrachtauto’s ten behoeve van laden en lossen het terrein van deze ondernemers niet op

kunnen draaien als er motorvoertuigen geparkeerd staan langs het wegvak tussen het perceel

3 van de Westelijke Achterweg en het kruispunt Stationsweg – Westelijke Achterweg;

7. dat middels een daarvoor bestemde tool de rijcurven van ongelede vrachtauto’s op deze

locatie zijn gesimuleerd;

8. dat daaruit is geconstateerd dat er inderdaad weinig ruimte is voor het draaien van

vrachtauto’s indien er motorvoertuigen staan geparkeerd langs het benoemde wegvak;

9. dat door de gevestigde ondernemingen op de percelen Westelijke Achterweg 1 en 3 is

verzocht om een parkeerverbod in te stellen voor het wegvak waar geparkeerde

motorvoertuigen de onbereikbaarheid voor grote voertuigen veroorzaken;

10. dat de gemeente, het bovenstaande meewegende, gehoor wenst te geven aan het verzoek

van de ondernemingen gevestigd op de percelen Westelijke Achterweg 1 en 3;

11 dat dus een parkeerverbod, door het aanbrengen van gele onderbroken strepen op de

trottoirbanden aan beide zijden van de weg, wordt ingesteld op het wegvak waar door de

aanwezigheid van geparkeerde motorvoertuigen de onbereikbaarheid van de

ondernemingspercelen wordt veroorzaakt;

12 dat het in te stellen parkeerverbod middels onderbroken gele strepen wordt vormgegeven

om uniform aan te sluiten bij die parkeerverbodsuitwerking op de Stationsweg

13 dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven

in de bijgevoegde tekening;

14 dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Goeree-Overflakkee;

15 dat, ingevolge artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van het regionale politiekorps.
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B E S L U I T E N :

 

1. door het aanbrengen van onderbroken gele strepen op of langs de kant van de rijbaan, zoals

bedoeld in artikel 24 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen voor beide zijden van de

Westelijke Achterweg gelegen tussen het kruispunt Stationsweg – Westelijke Achterweg en het

perceel Westelijke Achterweg 3.

 

Aldus besloten op 22 oktober 2019 te Middelharnis.

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

namens dezen,

teamleider Omgeving,

 

R. (Robert) Pluimert

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van de brief schriftelijk bezwaar indienen

bij ons college. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een

omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld

worden. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat,

zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt

u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het

adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal

indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.Rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Bijlage
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