
Instellen parkeerverbod Julianaweg te

Melissant

Z-19-110485

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 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:

 het verzekeren van de veiligheid op de weg;1.

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

3. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

 

Overwegende,

 dat de Julianaweg een erftoegangsweg is;1.

2. dat er een basisschool gelegen is aan de Julianaweg;

3. dat er aan de zuidzijde van de Julianaweg een parkeerstrook is gesitueerd;

4. dat het voor bestuurders van motorvoertuigen niet verboden is om aan enige zijde van de

Julianaweg te parkeren;

5. dat zodoende in de tijden van het brengen en ophalen van kinderen per motorvoertuig er

aan beide zijden van de weg wordt geparkeerd;

6. dat door het parkeren aan beide zijden van de weg, de doorgang tussen de geparkeerde

motorvoertuigen relatief smal is;

7. dat de verkeersveiligheid door de aanwezigheid van de geparkeerde motorvoertuigen, het

zicht op de kinderen die van en naar het schoolplein lopen en/of oversteken verminderd is;

8. dat om de verkeersveiligheid voor en door overstekende kinderen/mensen te vergroten, het

gebruik van de parkeerstrook aan gebruikstijden te binden;

9. dat bovengenoemde gebruikstijden zich buiten de standaard schooltijden(marges) bevinden;

10. dat door deze verkeersmaatregel het zicht voor weggebruikers op de Julianaweg op het

schoolplein en het trottoir direct grenzend aan het schoolplein wordt verbeterd;

11 dat dat verbeterde zicht zorgt voor het veiliger kunnen oversteken van voetgangers en zo

ook vermindering van de schrikreacties van bestuurders van motorvoertuigen door

oversteekbewegingen;

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

in de bijgevoegde tekening;

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

14 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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 door het plaatsen van de borden E4 van Bijlage I van het RVV 1990 de parkeerstrook aan de

zuidzijde van de Julianaweg als parkeergelegenheid aan te wijzen, waarbij het gebruik wordt

ingeperkt door een uitzondering op de gebruikstijden in te stellen, namelijk op schooldagen

1.

tussen 08:00 en 16:00 uur; de uitzondering is op een onderbord aangegeven: ‘uitgezonderd

schooldagen 8 - 16u’.

 

 

Aldus besloten op 19 november 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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