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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

  

Grondslagen

• gelet op artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, is het College van

Burgemeesters en Wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten;

• op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied krachtens

een verkeersbesluit.

• op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit

dient 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 on-

derborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

• dat Olieslagersstraat gelegen is in de gemeente Roermond;

• dat Olieslagersstraat gecategoriseerd is als “Erftoegangsweg”;

• dat Olieslagersstraat gelegen is binnen de bebouwde kom;

• dat op de Olieslagersstraat op twee locaties ondergrondse containers zijn geplaatst;

• dat deze ondergrondse containers een aantal keer per week geleegd worden;

• dat er regelmatig op de rijbaan wordt geparkeerd ter hoogte van deze containers;

• dat het om die reden gewenst is om een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de twee locaties

waar de ondergrondse containers geplaatst zijn;

• dat er in de buurt voldoende parkeergelegenheid is waardoor dit niet tot parkeerproblemen zal

leiden;

• dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegen-

verkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

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

Adviezen

• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer

(BABW) overleg met de politie is gepleegd;

Besluiten

1. Het instellen van een parkeerverbod op een tweetal locaties op de Olieslagersstraat.

2. Dit kenbaar te maken middels het plaatsen van verkeerstekens op de weg, namelijk gele onder-

broken streep, zoals bedoeld in art. 24.1.e van het RVV 1990 (zie bijgevoegde situatietekening

voor de exacte locatie van het gebied).

3. Dat dit besluit ter openbare kennisgeving wordt gebracht middels publicatie in de Staatscourant.

Bijlagen:

• Situatietekening
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Roermond, 02-06-2020

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

Hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

H. Janssens

 

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

de afdeling stadstoezicht;

de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

de afdeling beheer openbare ruimte.

 

Nota van aanvulling

Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in artikel
20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na
de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar schorst niet
de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.

Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:1 van
de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen van het
bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.
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