
Gemeente Vijfheerenlanden – Verkeersbesluit –

Parkeerzoneverbod Hoef en Haag

Zaaknummer: 102854

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994;

de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

de Algemene Wet Bestuursrecht;

dit artikel het college van Burgemeester en Wethouders van Vijfheerenlanden bevoegd is tot het nemen

van verkeersbesluiten voor de genoemde wegen;

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) voor het plaatsen

van deze verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is;

artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 het nemen van dit besluit strekt tot het verzekeren van de

veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid

ervan;

artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 bij het nemen van dit besluit de vrijheid van het verkeer niet

in geding komt, aangezien het wegvak bereikbaar blijft voor hulpdiensten.

 

Overwegende dat

er op de rijbanen buiten de vakken wordt geparkeerd en op de stoep, waardoor uitrijden vanuit de

parkeervakken onmogelijk is;

voor onveiligheid in de vorm van obstructie en blokkeringen van doorstroming;

ook is gebleken dat het fietsverkeer in de straten veel hinder ondervind van deze geparkeerde voertuigen;

het plaatsen van alleen palen om parkeren op de stoep te voorkomen het probleem niet overal oplost

en niet gewenst is;

er in de directe omgeving op loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
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BESLUIT

Ter voorkoming van deze verkeersonveilige situaties is besloten om in Hoef en Haag in de bebouwde

kom een parkeerverbodszone in te stellen voor de volgende straten:Glorie van Hollanderf, Sterappelpad,

1e Poortstraat, 2e Poortstraat, Dijkstraat, Hagesteinstraat, Bastionstraat, Buitengrachtsteeg, Lekstraat,

Kanteelstraat, De Brink, Binnengrachthof, Otto van Asperenstraat, Otto II van Gelrestraat, Hoevesteinse

Lint, Notarisappelpad, Zoete Brederopad, Kasteeltuinpad, Marcelis Keldermansstraat, Marcelis

Keldermanshof, Willem van Noortstraat, Kasteeltuin, Binnengrachtpad, Buitengrachtpad, Hoevesteinse

Lint, Elstar pad, Meander, Meanderpad, 1e Graaf van Hollanddijk, 2e Graaf van Hollanddijk, Jefkespad,

Valse IJsboutpad, Gieser Wildemanpad, Ligusterpad, Lauriekerspad, Hagesteinsestraat, Rondeelpad,

Hoevenweg, Hagesteinsepad, Wachttorenpad, Het Blokhuis, Klompenpad, Boerenzwaluwpad,

Melkschuurpad, Hooibergpad, Boederijpad, De Eik en Veldedoornpad.

het besluit geldt voor alle nu in Hoef en Haag aangelegde wegen en de in de toekomst aan te leggen

wegen in Hoef en Haag;

de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de

veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van

de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen

van de vrijheid van het verkeer;

met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg

is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd;

 

Door plaatsing van verkeersborden E01zb en E01ze uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 een parkeerverbod zone in te stellen geldend voor de bebouwde kom Hoef en

Haag, conform tekening
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Mededelingen

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes
weken start een dag na de verzenddatum van deze brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het
bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het
adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-
mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een
kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met
uw handtekening.

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien
het bezwaarschrift betrekking heeft op de gemeente Vijfheerenlanden kunt u terecht bij de rechtbank
Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA
Utrecht.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van
een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt
u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.
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