Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Brasiliaplaats: Parkeren markt en instellen van onverplicht fietspad. Steller: J.F.H. Ekkel
Dienst: Stadsbeheer
Nummer:

Datum:
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6 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Almere,
op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit
verkeersbesluit te nemen.
Overwegingen:
Vanwege groei van de weekmarkt in Almere Buiten wordt deze verplaatst naar het parkeerterrein aan
de Brasiliaplaats. Vanuit de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving is het verzoek ingediend
om op de marktdagen verkeersmaatregelen te treffen waardoor het terrein vrij blijft van geparkeerde
voertuigen tijdens deze dagen. Om dit te faciliteren is het noodzakelijk om maatregelen te treffen die
het verbieden om te parkeren op een gedeelte van het parkeerterrein tijdens marktdagen. Deze
maatregel is gevonden in het plaatsen van het verkeersbord E04 en deze te voorzien van een
onderbord met daarop aangeven de marktdagen en de venstertijden.
Naast het aanwijzen van het marktterrein is het verzoek ingediend om maatregelen te treffen voor het
voetpad gelegen tussen het Rio de Janeiroplein en de Buenos Airesstraat. Bij het ontwerp van het
plein was de gedachte dat alleen voetgangers gebruik zouden maken van dit pad en dat fietsers van
andere routes gebruik zouden maken. Inmiddels is uit de praktijk gebleken dat grote hoeveelheden
fietsers gebruik maken van dit pad. De praktijk leert ons dat dit een zeer gewenste route is voor
fietsers en dat er nagenoeg geen problemen zijn tussen fietsers en voetgangers. Gezien bovenstaande
willen we deze route dan ook formaliseren. Om d it te realiseren is het noodzakelijk dat we het huid ige
voetpad opheffen en vervolgens het pad aanwijzen als een pad dat tevens gebruikt mag worden door
fietsers. De oplossing is gevonden door het pad aan te wijzen als een onverplicht fietspad, hier mogen
zowel voetgangers als fietsers gebruik van maken. Snorfietsers mogen alleen gebruik maken van dit
pad, indien zij hun brandstofmotor uitgeschakeld hebben.
Uit het oogpunt van:
o Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
o Het beschermen van weggebruikers en passagiers.
is het gewenst om een gedeelte van het parkeerterrein aan te wijzen als marktterrein waar op
woensdag vanaf 22 h tot en met donderdag 18 h niet geparkeerd mag worden. Daarnaast is gewenst
om het huidige voetpad gelegen tussen het Rio de Janeiroplein en de Buenos Airesstraat aan te wijzen
als een onverplicht fietspad.
Gelet op:
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de
Algemene wet bestuursrecht;
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Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de
Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 200, 1300 AE Almere.
In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:
Naam en adres van de indiener;
Datum;
Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;
Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit een is;
Handtekening van de indiener
Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het
college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de
beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt.
Ind ien belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een
tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechten:
Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling bestuursrechts, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA Utrecht
De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of
wijst het verzoek af.
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Besluitverplichting:
Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden
genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg
geweest met de regiopolitie, korpsdeel Almere.
Financiën
De maatregel wordt uitgevoerd door de dienst Stadsbeheer en zal betaald worden uit budgetten van
de dienst Stadsbeheer.
Communicatie
Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant en op
gemeenteblad.almere.nl.
BESLUITEN
Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:
1. door het verwijderen van de bord G07 (verplicht voetpad), zoals bedoeld in Bijlage 1van het
RVV 1990, het voetpad Brasiliaplaats tussen het Rio de Janeiroplein en de Buenos Airesstraat
op te heffen;
2. door het plaatsen van de borden Gi 3/Gl 4 (onverplicht fietspad), zoals bedoeld in Bijlage 1
van het RVV 1990, het huidige voetpad tussen het Rio de Janeiroplein en de Buenos
Airesstraat aan te wijzen als een onverplicht fietspad;
3. door het plaatsen van het bord E04, zoals bedoeld in Bijlage 1van het RVV 1990, en deze te
voorzien van een onderbord (OB310p) met de tekst "parkeren verboden op wo 22 h t/m do
18 h, een parkeerplaats met venstertijden aan te wijzen t.b.v. de markt;
4. en deze te voorzien van een onderbord met tekst "i.v.m. markt";
5. de borden aan te plaatsen/verwijderen conform de bij dit besluit behorende situatietekening.
Almere, 6 mei 2014
burgemeester en wethouders,
namens hen,
de afdelingsmanager Advies- en Ingenieursbureau
van Stadsbeheer

ing. R.
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