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Van toepassing zijnde wetsartikelen

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 Bepa-

lingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor

een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burge-

meester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Gevolgde  procedure

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

is overleg gepleegd met de politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse

en heeft de politie Eenheid Den Haag positief geadviseerd.

Doelstelling(en) van dit besluit

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van

de functie van objecten of gebieden.

Overwegende dat:

• De brandweerkazerne gelegen aan de Nootdorpseweg een uitweg heeft op de Nootdorpseweg.

• Deze uitweg ook gebruikt wordt als logistieke toegang naar bedrijven.

• Het van levensbelang is dat de brandweer vrije doorgang heeft op de uitweg naar de Nootdorp-

seweg.

• Het voorkomt dat motorvoertuigen, met name vrachtwagens, parkeren of stilstaan op de rijbaan

en daarmee de vrije doorgang voor de brandweer belemmeren.

• Het daarom nodig is om op de uitweg een verbod om stil te staan in beide richtingen in te voeren

vanaf de uitrit van de brandweer tot de Nootdorpseweg.

• Het verbod geldt voor een gedeelte van het wegvak en daarom alleen met gele doorgetrokken

strepen langs de rijbaan kan worden aangegeven.

Gelet op het bovenstaande,

Besluiten wij:

  

1. Tot het instellen van een verbod om stil te staan op de uitweg van de brandweer naar de Noot-

dorpseweg in Pijnacker, door middel van gele doorgetrokken strepen als bedoeld in artikel 23g

van het RVV 1990, aan beide zijden van de rijbaan.

  

Eén en ander zoals aangegeven in afbeelding 1.
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Afbeelding 1

Inwerkingtreding

Dit verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking in de Staatscourant.

Bezwaarmogelijkheden

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons bezwaar maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van

de dag na die, waarop het besluit gepubliceerd is in de digitale Staatscourant. U wordt verzocht op uw

brief het woord “Bezwaarschrift” te vermelden.Nadat tegen een besluit een bezwaar is ingediend, kunt

u de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag vragen een voorlopige

voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek

om een voorlopige voorziening moet tijdens de bezwaarprocedure worden gedaan. Het adres van de

rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088 – 36 222 00.Voor nadere informatie

over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkzaken, Stafbureau team Verkeer,

telefoonnummer 14015.

Pijnacker, 18 mei 2020

Hoogachtend,

namens het college van Pijnacker-Nootdorp,

C.W. van Wijk

hoofd van de afdeling Wijkzaken

Dit document is digitaal vastgesteld daarom staat er geen handtekening op.
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