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Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen gemeente
Neder-Betuwe 2008
Het college van de gemeente Neder-Betuwe;
overwegende:
• dat op grond van artikel 5.1.7, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Neder-Betuwe (APV) plaatsen en wegen kunnen worden aangewezen waar het parkeren met grote
voertuigen schadelijk is voor het aanzien van de gemeente of waar het parkeren buitensporig veel
ruimte in beslag neemt;
• dat in de notitie “Vrachtwagenparkeren, uitvoeringsbesluit” een aanwijzing van plaatsen en wegen
voor het parkeerverbod van grote voertuigen is gemotiveerd en opgenomen;
• gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en
de notitie “Vrachtwagenparkeren, uitvoeringsbesluit”;
• tevens overwegende dat er voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is, waarbij rekening
is gehouden met de veiligheid van de geparkeerde vrachtwagens.
• tevens overwegende dat er een openbare voorbereidingsprocedure (Awb afdeling 3.4) is gevolgd en
de ingebrachte zienswijzen zijn meegenomen in de besluitvorming (‘Notitie zienswijzen voorgenomen
aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen’).
BESLUIT:

Artikel
1. aan te wijzen alle wegen en plaatsen binnen de bebouwde kom of kommen van de kern Dodewaard
als aangewezen plaats of weg, zoals bedoeld in artikel 5.1.7, eerste en tweede lid APV, zoals aangegeven
op de bij dit besluit behorende en als zondanig gewaarmerkte tekeningen.
2. dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 1. van dit besluit, niet geldt voor:
1. Industrieweg (uitsluitend in de vakken);
2. Nobelweg;
3. Voorenswei
4. Edisonring
5. Houtmanskampweg
3. dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 1. van dit besluit, niet geldt op werkdagen van maandag tot
en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur;
4. dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie of bekendmaking in de RBC;
5. dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote
voertuigen gemeente Neder-Betuwe 2008” (artikel 5.1.7 APV).
6. Een ontheffing kan verleend worden voor de categorieën zoals beschreven in de notitie:
“Vrachtwagenparkeren, uitvoeringsbesluit”.
Burgemeester en wethouders kunnen aan een ontheffing voorschriften verbinden betreffende de tijd
en de plaats waarop deze zal gelden.
7. Aan dit besluit uitvoering te geven door middel van het plaatsen van borden bij de grenzen van het
gebied waarin niet geparkeerd mag worden (voor zover dat deze er nog niet staan).
Besloten in de B & W-vergadering van 14 oktober 2008.
de secretaris, N.A. de Groot de burgemeester, ir. C.W. Veerhoek
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