
Verkeersbesluit verwijderen gele strepen

Bertha von Suttnerstraat

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

 

Registratienummer 19.096908

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

 

gelet op

 

het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en

machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden);

 

 

Overwegende

- dat de gemeente de veiligheid op de weg wil verzekeren;

- dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;

- dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;

- dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil waarborgen;

- dat de gemeente de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen

voor het milieu wil voorkomen of beperken;

- dat de gemeente de aantasting van het karakter of de functie van gebieden, die door het verkeer

worden veroorzaakt, wil voorkomen of beperken;

- dat de gemeente Rijswijk het aantal verkeerstekens waar deze niet noodzakelijk zijn wil saneren;

- dat in het verleden gele strepen zijn geplaatst in de Berta von Suttnerstraat waarvan verkeersbesluiten

en daarmee de onderbouwing van de verboden te parkeren of stil te staan niet terug te vinden zijn;

- dat gele doorgetrokken strepen een verbod stil te staan inhoud;

- dat een deel van de gele doorgetrokken strepen in het verleden geplaatst lijkt te zijn als aanduiding

om de ruimte voor een kruising vrij te houden, met andere woorden nu een gele onderbroken streep

zou moeten zijn;

- dat er geen aanleiding lijkt te bestaan om deze verboden te handhaven in het kader van bereikbaarheid

of veiligheid van (vracht)verkeer;

- dat een streep nabij een brandgang aangebracht zou zijn om ruimte vrij te houden voor het aanbieden

van containers (kliko’s);

- dat als er al een verbod zou moeten zijn dit een parkeerverbod zou moeten zijn omdat met een

doorgetrokken streep ook de vuilophaaldienst hier niet mag stilstaan;
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- dat een parkeerverbod met een onderbroken gele streep in de verhouding 0,3-0,3 minimaal 3 strepen

dient te zijn;

- dat met het instellen van een parkeerverbod permanent parkeercapaciteit wordt beperkt;

- dat ook met bebording kan worden aangeduid dat op een locatie geconcentreerd meerdere kliko’s

worden geplaatst op ophaaldagen en dat daarmee op andere dagen de ruimte als parkeergelegenheid

benut kan worden;

- dat met het verwijderen van de doorgetrokken strepen de veiligheid op de weg, bestuurders en

passagiers niet in het geding komt;

- dat de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van het verkeer toeneemt;

- dat het verwijderen van verkeerstekens waarvan nut en noodzaak niet helder zijn bijdraagt aan een

overzichtelijker en prettiger straatbeeld;

- dat door verwijderen van de gele strepen geen zwaarder wegende belangen in het geding zijn.

 

Besluiten

1. tot het verwijderen van de gele doorgetrokken strepen in de Bertha von Sutnerstraat conform de bij

dit besluit behorende tekening.

Bovenstaande conform de bij dit verkeersbesluit behorende tekening met registratienummer 19.096874.

 

 

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990. Over de maatregel is overleg

gevoerd met de politie.

Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op

https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de

Staatscourant op 28 oktober 2019.

Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting

in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15.

De openingstijden zijn:

maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;

dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur

woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

L. Bruinsma

manager Stadsbeheer

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de
dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
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https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/bezwaarschrift-indienen

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op
www.delft.nl/bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-
Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
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