Verkeersbesluit parkeerverbodszone
en inrijdverbod Nieuwstraat,
Veerplein en Maasplein
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht neemt hierbij het volgende
verkeersbesluit:
1.

een parkeerverbodszone en inrijdverbod voor alle verkeer in te stellen in de wegen Nieuwstraat,
Veerplein en Maasplein zoals aangegeven in de tekening behorende bij dit besluit voor de periode
waar voor hoog water geldt;

2.

geen (enkele) prioriteit te geven aan de handhaving op het betaald parkeren in het gebied zoals
aangegeven in de tekening behorende bij dit besluit voor de periode van 21 februari 2022 11:30
uur tot en met 22 februari 2022 08:00 uur of eerder indien de situatie van hoog water niet meer
geldt;

3.

voertuigen weg te slepen die geparkeerd zijn in de wegen omgeving Nieuwstraat, Veerplein en
Maasplein naar het Raadhuisplein zoals aangegeven in de tekening behorende bij dit besluit voor
de periode waar voor bovengenoemd hoog water geldt;

4.

hiervan mededeling te doen op de website van de gemeente Zwijndrecht en in flyers die ter plaatse
worden uitgedeeld;

5.

dit besluit in werking te laten treden op de dag dat de borden aangebracht zijn en het besluit op
de daarvoor voorgeschreven wijze gepubliceerd is.

en overweegt daartoe het volgende.

Wettelijk kader
Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de artikelen 15, lid 2, artikel 18, lid 1, sub d, van de
Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
De gemeente streeft naar een optimale de veiligheid op de weg en daarbij weggebruikers beschermt
(wegenverkeerswet 1994 artikel 2);
Mandaat
Burgemeester en wethouders hebben op 1 juli 2013 besloten de bevoegdheid tot het nemen van
verkeersbesluiten te mandateren aan de wethouder verkeer en vervoer.

Overleg
Er is overleg gevoerd met de politie Zuid-Holland Zuid. De politie wordt hierover geïnformeerd.

Motivering
1.

Er wordt in de komende uren hoog water verwacht met als hoogste stand 2.15 NAP.

2.

Deze waterstand er toe leidt dat parkeren en inrijden van de wegen Nieuwstraat, Veerplein en
Maasplein niet meer mogelijk is en wij het verkeer hiervan op de hoogte moeten stellen.

3.

Wij actie moeten nemen om het verkeer te beschermen en desnoods weg te slepen indien het
gevaar van het hoge water zich voortdoet.

4.

Wij de mogelijkheid moeten bieden om auto’s elders (gratis) te parkeren indien dat niet mogelijk
is op het Veerplein en Maasplein.

Zwijndrecht,
Namens het college van burgemeester en wethouders

Jos Huizinga
Wethouder Verkeer en vervoer

Bezwaar bij burgemeester, b&w of raad.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dat door een brief te sturen aan:
de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders/de gemeenteraad van Zwijndrecht
(afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd is)
t.a.v. Commissie bezwaarschriften
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit (de ingang van deze
termijn is afhankelijk van de wijze van bekendmaking van het besluit, t.w. toezending, uitreiking,
kennisgeving in een blad of op een andere geschikte wijze).
Uw brief moet tenminste bevatten:
•

Uw naam en adres

•

Een datum

•

Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

•

De reden(en) van uw bezwaar

•

Uw handtekening.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat
vereist, een voorlopige voorziening (= voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een
brief te sturen aan:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Uw brief moet tenminste bevatten:
•

Uw naam en adres

•

Een datum

•

Een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt

•

De reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft

•

Uw handtekening.

Aan een aanvraag om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. Voor natuurlijke personen
(individuen) is dat € 174,-- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 345,--.

Vragen ?
Misschien heeft u nog een vraag over deze procedure. Neemt u dan gerust contact op met de behandelend
ambtenaar van dit besluit.

Bijlage 1 Locatie

