Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Aanwijzen van een tijdelijke algemene invalidenparkeerplaats aan deSteller: JFH Ekkel
Monacostraat ter hoogte van huisnummer 50.
Dienst: Stadsbeheer
Nummer:

Datum:

DS0/2013/321097 6ns

19 december 2013

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:
Vanuit de groep Buitenomgeving van Stadsbeheer is het verzoek ingediend om een algemene
invalidenparkeerplaats te realiseren aan de Monacostraat ter hoogte van huisnummer 50. Deze
parkeerplaats wordt aangewezen ten behoeve van het tijdelijke gebiedskantoor van de gemeente in
Almere Poort. Het parkeerbeleid van gemeente is mede gericht op de aanleg van één of meerdere
algemene invalidenparkeerplaatsen nabij voor publiek openbaar toegankelijke gebouwen/instellingen.
Daarnaast heeft een werkende op het gebiedskantoor een beperkte bewegingsvrijheid om in de
nabijheid van het gebiedskantoor een parkeerplaats te vinden. Het gebiedskantoor is van tijdelijke
aard, de invalidenparkeerplaats zal dan ook verdwijnen zodra het gebiedskantoor een definitieve
vestiging krijgt. Het realiseren van een invalidenparkeerplaats zal ten koste gaan van een reguliere
openbare parkeerplaats. Inde omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.
Het gebruik van een algemene invalidenparkeerplaats is alleen voorbehouden aan
bestuurders/bijrijders van motorvoertuigen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart.
Uit het oogpunt van:
• het verzekeren van de veiligheid op de weg;
• het beschermen van weggebruikers en passagier;
• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
is het gewenst om een algemene invalidenparkeerplaats aan te wijzen aan de Monacostraat ter hoogte
van huisnummer 50. Deze parkeerplaats zal van tijdelijke aard zijn en alleen gelden op
maandag/dinsdag/donderdag van 0800 - 1800 uur.
Gelet op:
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de
Algemene wet bestuursrecht;
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.
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Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg
geweest met de verkeersspecialist van de politie, Midden -Nederland.
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 plaatsen van het verkeersbord E06, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, een
invalidenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen aan de Monacostraat ter hoogte van
huisnummer 50;
2. door het verkeersbord E06 te voorzien van het onderbord OB206p met de tekst ma/dildo 08 18 h, de werkingssfeer van de invalidenparkeerplaats te beperken gedurende de op het
onderbord aangegeven dagen en uren;
3. het bord aan te brengen conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

Almere, 19 december 2013
burgemeester en w
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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.
Indien 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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