
Verkeersbesluit instellen gedeeltelijke 

parkeerschijfzone parkeerterrein in het 

verlengde van de Waalkade de "Oude 

Wasserij" te Zaltbommel 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel; 

  

Gelet op: 

  

-De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften 

behorende bij het BABW en de Algemene wet bestuursrecht; 

-Het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het 

nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt. 

Overwegingen: 

  

- De parkeerplaats in het verlengde van de Waalkade te Zaltbommel, genaamd de “Oude Wasserij” 

onderdeel is van de gratis parkeerterreinen in het centrum van Zaltbommel; 

- Dit parkeerterrein binnen het nieuw vastgestelde parkeerbeleid aangewezen wordt als parkeerterrein 

binnen de betaald parkeren zone; 

- Het parkeerterrein “Oude Wasserij” momenteel voornamelijk wordt gebruikt voor het gratis parkeren 

door bewoners en personeel van de ondernemers; 

- De mogelijkheid tot gratis parkeren voor bewoners en personeel van de ondernemers mogelijk blijft 

op het parkeerterrein aan de Beersteeg welke buiten de betaald parkeren zone valt; 

- Het voor consumenten momenteel niet mogelijk is kort en gratis te parkeren nabij de winkels/horeca; 

- Het zowel voor consumenten als ondernemers wenselijk is kort en gratis te parkeren in de omgeving 

van de winkels/horeca; 

- Het ter aanvulling op de tevens nieuwe parkeerschijfzone in het kernwinkelgebied wenselijk is extra 

parkeergelegenheid te bieden voor kort en gratis parkeren dichtbij het centrum; 

- Het tevens wenselijk is het parkeren op een deel van dit parkeerterrein te laten doorstromen; 

- Dit mogelijk is door het instellen van een blauwe zone voor het parkeren met parkeerschijf voor 

maximaal 1 uur; 

- Hiervoor ruimte is op het midden gedeelte van het parkeerterrein “Oude Wasserij” en betreft 20 par- 

keervakken; 

Nr. 17462 

STAATSCOURANT 6 april 

2021 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Staatscourant 2021 nr. 17462 6 april 2021 1 



- Het gezien de diverse bestemmingen in het centrum die op alle dagen van de week in meer of mindere 

mate bezoekers aantrekken en het streven naar uniformiteit wenselijk is het kort en gratis parkeren alle 

dagen van de week te faciliteren; 

- Deze verkeersmaatregel dient op grond van artikel 15, lid 1 en lid 2, van de Wegenverkeerswet 1994 

bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd; 

- De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zaltbommel waardoor de gemeente derhalve 

bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit. 

Motivering: 

Artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 

Deze maatregel wordt genomen: 

- om de veiligheid op de weg te verzekeren; 

- ter bescherming van de weggebruikers; 

-in verband met de instandhouding van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

-om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen; 

- ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; 

- ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het 

gebied; 

- ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van de functie van het 

gebied. 

  

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen 

maatregel een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. 

  

De invoering van een parkeerschijfzone op een deel van het terrein “Oude Wasserij” is één van de 

maatregelen van het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad. Met het nieuwe parkeerbeleid streven we 

een betere benutting na van de parkeerplaatsen waarbij de diverse doelgroepen een grotere kans 

hebben op een beschikbare parkeerplaats nabij de bestemming. Met de parkeerschijfzone faciliteren 

we de bezoeker van het centrum die kort en gratis wil parkeren.De keuze voor een deel van de “Oude 

Wasserij” komt voort uit het feit dat dit terrein voorheen gratis parkeren bood, voor zowel bewoners, 

personeel als bezoekers. Voor bewoners en personeel dat lang (gratis) wil parkeren blijft de Beersteeg 

een alternatief. Voor bezoekers die gratis willen parkeren, biedt deze parkeerschijfzone een alternatief, 

met voldoende doorstroming. Hierdoor is er ook aan de rand van het centrum een combinatie van 

parkeermogelijkheden, namelijk lang parkeren tegen betaling of kort parkeren wat gratis kan binnen 

het centrum. Hiermee verwachten we een juiste balans te hebben gevonden voor de wensen van zowel 

de consumenten als de ondernemers. 

Gehoord: 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, 

verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district 

Gelderland-Zuid. 

Staatscourant 2021 nr. 17462 6 april 2021 2 



Besluiten: 

  

- het middenvak met 20 parkeerplaatsen van het parkeerterrein in het verlengde van de Waalkade ge- 

naamd de “Oude Wasserij” aan te wijzen als parkeerschijfzone zoals aangegeven op bijgaande tekening; 

- dit besluit op straat weer te geven door middel van het plaatsen van de zone bebording E10 en E11, 

“parkeerschijfzone” voor de maximale duur van 1 uur alsmede het aanbrengen van blauwe markering 

bij de parkeerplaatsen op welke de blauwe zone betrekking heeft; 

- de parkeerschijfzone te laten gelden van 9.00 tot 20.00 uur en dit middels een onderbord kenbaar te 

maken 

  

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel op 31 maart 2021. 

  

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd op 6 april 2021. 

  

Niet mee eens? 

Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld 

altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van dit besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes 

weken na de publicatiedatum van dit besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een 

formulier op de website). 

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wil, vraagt u dan de Voorzie- 

ningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen 

als u ook bezwaar heeft gemaakt en u een spoedeisend belang heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. 

Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige 

voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen. 
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