-CONCEPTGemeenteblad .....
Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen
Het college van de gemeente Voorst,
gelet op artikel 5.1.7* van de Algemene plaatselijke verordening 2006 (Apv);
mede gelet op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
overwegende;
dat de parkeerdruk in het dorp Twello in de loop der jaren sterk is toegenomen;
dat de toename van de parkeerdruk mede veroorzaakt wordt door geparkeerde grote voertuigen;
dat met grote voertuigen, voertuigen bedoeld worden die, met inbegrip van de lading, een lengte van
meer dan 6 meter hebben;
dat door het blijven toestaan van het parkeren van grote voertuigen de parkeerdruk verder zal
toenemen wat ten koste gaat van de beschikbare parkeerruimte;
dat het parkeren van grote voertuigen in Twello bovendien een negatief effect heeft op de
leefomgeving, die wordt gevormd wordt door woningen, winkels, groenvoorzieningen e.d.;
dat de openbare weg niet bedoeld is om te fungeren als opslagplaats en als verlengstuk van
inrichtingen van ondernemers;
dat het, gelet op het voorgaande, noodzakelijk geacht wordt maatregelen te nemen tegen het
parkeren van grote voertuigen op de openbare weg;
dat het college, ter voorkoming van parkeerexcessen, bevoegd is specifieke gebieden of wegen aan
te wijzen waar het verboden is om grote voertuigen te parkeren;
dat een dergelijk verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00
tot 18.00 uur;
dat het verbod evenmin geldt gedurende de uitvoering van werkzaamheden waarvoor de
aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is;
dat aanwijzing van specifieke gebieden of wegen, waar het verboden is grote voertuigen te parkeren,
pas dan aanvaardbaar is als is komen vast te staan dat er alternatieve parkeerruimte voor dergelijke
voertuigen beschikbaar is;
dat openbare wegen ter plaatse van de bedrijventerrein “Engelenburg” en “Nijverheid” om de
volgende redenen voor zowel chauffeurs van grote voertuigen als voor derden als aanvaardbare en
niet als onredelijk belastend aan te merken alternatieve parkeervoorziening voor grote voertuigen zijn
aan te merken:
-

de afstand tot de dorpskern van Twello is relatief gering;
gedurende de dagen en de periodes waarop het hier bedoelde parkeerverbod geldt,
te weten op zaterdagen en zondagen en op de overige dagen tussen 18.00 en 08.00 uur is er
op de bedrijventerrein “Engelenburg” en “Nijverheid” sprake van verminderde bedrijvigheid;

BESLUIT
1.

alle openbare wegen binnen de bebouwde kom van Twello, uitgezonderd de wegen die zijn
aangegeven op de van dit besluit onderdeel uitmakende situatietekening van 14-02-2018, aan
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2.
3.

te wijzen als wegen als bedoeld in artikel 5.1,7. lid 2 van de Apv waar het met het oog op de
verdeling van de beschikbare parkeerruimte verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren;
dit besluit aan te halen als ‘’Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen’’;
te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Twello,
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

E.J.M. van Leeuwen
secretaris

Bijlage:

drs. J.T.H.M. Penninx
burgemeester

situatietekening van 14-02-2018 waarop de wegen zijn aangegeven die van het
parkeerverbod zijn vrijgesteld.

Bezwaar
Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar
tegen dit besluit bij de burgemeester te maken. De termijn voor het bij de burgemeester indienen van
een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop dit
besluit is bekend gemaakt. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. Met het oog op schorsing kan de indiener van een bezwaarschrift tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem)
vragen een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

* Artikel 5.1.7 (Apv) Parkeren van grote voertuigen
1.
Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 m of
een hoogte van meer dan 2,4 m te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar
zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
2.
Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 m te
parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is
met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.
3.
Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met
vrijdag, dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur.
4.
De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s,
caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.
5.
Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.
6.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

2

