
VERKEERSBESLUIT

Schiedam, 12 september 2019

Burgemeester en Wethouders van Schiedam,

Gelet op:

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge

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;

- artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van

bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod

ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW),dat

het plaatsen van borden model E09, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en

Verkeerstekens (hierna RVV 1990), moet geschieden krachtens en verkeersbesluit;

- het Mandaat- en volmachtbesluit Schiedam 2013 en artikel 78.3 van het Mandaatregister Schiedam

2018 waarin het college van Burgemeester & Wethouders het nemen van besluiten zoals bedoeld

in artikel 18 van de Wegenverkeerswet mandateert aan de teammanager van het Team Ruimtelijke

ontwikkeling & beleid;

- artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een

gemachtigde van de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond;

- het feit dat de genoemde weg binnen de bebouwde kom van Schiedam ligt en in eigendom,

beheer en onderhoud is bij de gemeente Schiedam .

Overwegende dat:

- het college kansen ziet voor deelmobiliteit als een van de middelen om de parkeerdruk in wijken

te verlagen;

- het college via experimenten de bekendheid en bruikbaarheid van deelmobiliteit wil vergroten;

- voor deze experimenten in totaal vier locaties zijn aangewezen in Schiedam West en Zuid waar

op elk van de locaties gedurende ten minste 12 maanden 2 deelauto’s worden geplaatst die door

een ieder na inschrijving te gebruiken zijn;

- Het Rubensplein in Schiedam West een van de beoogde locaties is voor het plaatsen van 2

deelauto’s;

- de deelauto’s worden geplaatst op (betaalde) parkeerplaatsen langs de Burgemeester Knappertlaan

aan de noordoostzijde van het Rubensplein;

- parkeerdrukmetingen hebben uitgewezen dat het gebruik van de 4 aanwezige betaalde

parkeerplaatsen beperkt is;

- er voor het winkelend publiek nog twee (betaalde) parkeerplaatsen resteren;

- er voorkomen moet worden dat deze plaatsen gaan dienen als reguliere parkeerplaats;

- overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde

van de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond, die positief heeft geadviseerd in deze.

Nemen, gelet op het voorgaand, het volgende besluit:

1.het oprichten van twee standplaatsen uitsluitend bedoeld voor de gebruikers van Autodate – Juuve

middels het bord E09 zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990 en het onderbord met de tekst

“Autodate – Juuve”, op de parkeervoorziening aan de noordzijde van de Burgemeester Knappertlaan,

direct ten noordoosten van het Rubensplein, conform bijgevoegde tekening.
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Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet

bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA

Schiedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste

de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen

het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond

van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank

Rotterdam , sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, vragen een voorlopige voorziening

te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

burgemeester en wethouders van Schiedam,

namens dezen,

teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid

Mr. P.J. Dullaart

Staatscourant 2019 nr. 61314 7 november 20192


