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Burgemeester en wethouders van Beemster;

 

Overwegende dat:

 

Geconstateerd is dat omwonenden en bewoners van de Veeteeltlaan en de Torenstraat te Westbeemster

de huidige parkeersituatie door onoverzichtelijkheid als onveilig ervaren;

 

het ten behoeve van het bevorderen van de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid noodzakelijk is

maatregelen te treffen;

 

gebleken is dat deze hierboven gesignaleerde problematiek naast het anders inrichten van parkeerplaat-

sen wat ook uitgevoerd wordt, verholpen kan worden door het plaatsen van een aantal parkeerverbods-

borden en het aanbrengen van onderbroken gele belijning aan één zijde van de Veeteeltlaan, waardoor

eenduidig en handhaafbaar wordt aangegeven waar wel en waar niet geparkeerd mag worden;

 

er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de politie Noord-

Holland, Zaanstreek-Waterland, over de voorgenomen verkeersmaatregel;

 

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de veilig-

heid op (en de bruikbaarheid van) de weg;

 

deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en

passagiers en de openbare orde;

 

de betreffende wegen en/of weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Beemster;

 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit

administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

gelet op het besluit van de raad der gemeente Beemster, d.d. 25 januari 1995, waarbij de bevoegdheid

van de raad als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aan het college is gedelegeerd
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1. Met ingang van 15 juni 2020 onderbroken gele strepen als genoemd in artikel 24, eerste lid, on-

derdeel g van Bijlage I van het RVV 1990, te doen aanbrengen aan de noordzijde van de Veeteeltlaan

te Westbeemster, conform bijgevoegde tekening.

2. Met ingang van 15 juni 2020 de verkeersborden E1 (waarvan één voorzien van onderbord OB-502

als genoemd in Bijlage I van het RVV 1990, te doen aanbrengen aan de Veeteeltlaan en aan de

Torenstraat te Westbeemster, conform bijgevoegde tekening.

 

Beemster, 13 mei 2020

 

burgemeester en wethouders van Beemster

H.C. Heerschop H.J.C. Welage

burgemeester gemeentesecretaris

Bekend gemaakt op: 18 mei 2020

Mededelingen
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burge-
meester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

• uw naam en adres

• de datum

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

• waarom u bezwaar heeft

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om
uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen tot er
is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk
verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook
digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
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