
Verkeersbesluit t.b.v. aanleg

gehandicaptenparkeerplaats nabij Kets

40 te Marken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland;

gelezen het verzoek van de bewoner van Buurt IV 2, 1156 BG Marken tot aanleg van een

gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning, ingediend op 25 oktober 2018;

gelet op het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en in het

delegatiebesluit van de gemeenteraad van 17 februari 1994;

overwegende dat na medisch onderzoek en het inwinnen van informatie over de parkeersituatie bij de

woning Buurt IV 2, 1156 BG Marken, het gebleken is dat er aanleiding bestaat om ten behoeve van de

aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;

BESLUITEN:

tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats gelegen nabij de woning aan de Kets 40 te Marken,

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Dit besluit is geldig tot 15 december 2020.

Monnickendam, 28 november 2018

Overeenkomstig het besluit van burgemeester en wethouders,

Marijke van Ravenzwaaij

afdeling Publiekszaken

Bezwaarmogelijkheid

Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen bestaat voor u, op grond van het bepaalde in

artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, de mogelijkheid om binnen zes weken na datum van

verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons in te dienen. Dit bezwaarschrift

schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de president van de rechtbank

Haarlem (Postbus 956, 2003 RZ Haarlem) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u bezwaar hebt

gemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van indiener;

a. de dagtekening;

a. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

b. de gronden van bezwaar.
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