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Geachte heerimevrouw 

Graag wilen wij u via deze weg informeren over de stand van zaken rondom het 

verkeersbesluit nzake de blauwe zone M. Wilgersstraat, Vroendalsweg, Pius XII en 

Holegracht te Gronsveld. 

Op 8 augustus 2017 heeft er een hoorziting plaatsgevonden bij de Intergemeenteijke 

Adviescommissie Bezwaarschrften. Hierbij zin bezwaarmakers gehoord en hebben 

partien op elkaars stelingen gereageerd. Op 7 november 2017 heeft het college het 

verslag van de hoorziting en het adwes van de Intergemeentelike Adviescommissie 

Bezwaarschriten ontvangen 

  

Op 20 december 2017 heeft het colege een beslut op bezwaar genomen, met 

inachtneming van het advies van de Intergemeentelike _ Adviescommissie 

Bezwaarschriten. Graag verwijzen wij u naar de bilagen om kennis te nemen van het 

besluit op bezwaar. 

  

De wens voor het uivoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de effectuering van 

het verkeersbeslui, ligt na afloop van de beroepstermin. Op 1 februari 2018 loopt de 

termijn voor het instellen van beroep af (lot en met 31 januari 2018 kan men beroep 

instelen). De effectuering van het verkeersbesluit zal na deze datum liggen. Offertes met 

betrekking tot het aanbrengen van de biauwe belningen worden uitgezet 

Ten aanzen van de uivoering van deze werkzaamheden zijn de uivoerende fima's 

sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Men verwacht daarom pas eind maart of 

e 

om 

  
“ 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

begin april met de werkzaamheden te starten. Indien het weer het toelaat, probeert men 

de werkzaamheden al eerder op te pakken. 

Met vriendelke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eisden-Margraten, 

   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Gosene moroow 

8 df van 7 februn 207 heef u namens n 

bezwaarschrit ngediend tegen ons besluit an 1 februari 2017 inzake het verkeersbesit 

ter ivoering van een blauwe zone aan de Mgr. Wigersstaat, Vroendalsweg. Pius XI- 

straat en en deel van de Holegracht Ie Gronsveld. Met Geze brief wordt op uw 

bezwaarschrt besist 

Advies Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften 

Het bezwaarschrt is behandeld n de hoorziting van & augustus 2016 door de 

Intergemeentelke Adviescommissie Bezwaarschrften (ierma: de commissie). De 

commssie heeft geadviseerd om het bezwaarschrft onlvankeij. en gedeelteijk gegrond 

te verkdaren. Wij stemmen in met dît advies, Gat onderdeel uimaakt van di besiut 

Voledighedshalve i er een afschrít van ú acvies bigevoeg 

Ontvankeijkheid van het bezwaar 

Besluit 

Het bestreden beslut moet worden aangemerkt als een besiuit n de z van artkel 13 

Awb e is op basis van het bepaalde n artkel 81 juncto artkel 71 Algemene wet 

bestuursrecht(Piema: Ab)} vatoaar voor bezwaar. 

Belanghebbende 

Het colege heefthet beslut genomen op basis van haar bevoegdheid u arkel 18 i! 1 

sub d van de Wegerwerkeerswet 1994 Uw ciënten zijn belanghebbenden n de z van 

arikei 12 Awb omdat hun belangen rechtstraeks bj hetbosiut zijn betrokken 

Tidge indening 

Het bestreden besluit is op 1 februari 2017 bekendgemaakt Tegen dt besluit kon 

ingevolge de artkelen 67 juncio 68 Awb binnen een termijn van zes weken, ingaande 

de dag a verzending, bezwaar worden gemaakt Het bezwaarschrit i di ingeciend 

Aangezien verder wordt voldaan aan de eisen zoals deze zijn gesteld n artkel 6:5 Awb 

dien het bezwaarschftdan o0k n beandelng !e worden genomen. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

 Gronden van bezwaar on ovorwegingen 

E zjn dverse bezwaargronden door u en de andere bezwaarmakers aangedragen.In úit 

‘besluit o9 bezwaar worden a bezwaargronden lezamen behandeld 

1 Het parkeerprobieem wordt verplaatst aar de omiggende sraten. 

Door het invoeren van de verkeersmaatregel wordt het korparkeren gestmsieerd. 

 Langparkeerders kunnen hun aut parkeren an bivoorbeeld de parkeergelegenheid aan 

“(Vroendel en de parkeergelegenheid aan het Kerkplein. Enige verplaatsing naar Aan het 

Beekie en een gedeele van de Holegracht z naar verwachting plaatsvinden. Een 

belangrike kanttekening hierb |, dat per adres één onthefing wordt gegeven, waarbi 

langparkeren mogelik wordt gemaakt binnen de blauwe zone. Hierbi moet tevens in acht 

worden genomen, dat bijna elk acres ( d ngen en één adres 

‚aan de Vroendalsweg) een opri! heet met piek voor één tot vif auto's. Naar oordee! van 

het catege wordt het angparkeren voor de bewoners (en ook hun bezoek, dat reeds 

twee uur op straat kan parkeren en na acht u daar kan bijven staan) daarom in 

voldoende mate gefaciteerd. 

  

  

Auto's z alid verplaatsen naar de randen van een blauwe parkeerzone. Indien men 

de zone rondorm het probleemgetied echter zodanig ruim maakt zoals Ín casi, zal er 

weliswaar verplaatsing zin van parkeerdruk. enkel za! deze verplaatsing et dermate 

groot zijn, dat dî zal leiden to parkeerproblemen in de omiggende straten. Hiermee 

‘wordt groie overtoop n andere straten voorkomen. Hoe de maatregel daadwerkelijk gaat 

uitpakken word! na een aar na nvoerng van de maatregel geëvalveerd 

2 De blauwe zone biedt geen oplossing voor de overlast di wordt ervaren. 

UI het parkeeronderzoek en de geuie klachten s gebleken dat r een parkeersiuatie is 

onistaan met verschilende belangen. Zowel kor als tangparkeerders maken gebruik van 

parkeerplaalsen in de openbare rumie, voornameijk in de Mr. Wiigersstraat en de 

Vroendaisweg. Het betreffende gebied is geen gebied meer waar aleen gewoond wordt. 

door de aren heen zin er dverse bedrijven gevestigd. Met het reguieren door midde! van 

n blauwe zone en verenen van ontheffingen. wordt juit bereikt dat zowel kor. als 

angparkeerders gefaciteerd kunnen worden, de overlast zou hiermee teruggedrongen 

moeten worden. In het kader van een goede beiangenafweging, waarb| rekening 

genouden wordt met zowel ang parkeren (verlenen van ontheffng) en kort parkeren 

(gebruik btauwe schif), s gekozen voor een blauwe zone. 

3 & zijn geen problemen in de Mar. Willgersstraat men hoeft ze dus ook niet op t 

lossen. A iedereen rekening houdt met zjn eigen parkeermogelijkheden b igen oprit 

f gorage dan zai hetprobleom minimaal z. 

 Het parkeerprobieem wordt welicht niet door iedereen (n dezel'de mate) ervaren. Hoe 

groot een probieern i, i altjd enigszins onderworpen aan een subjectieve beradering. 

lecereen neeft een andere percentie. Dit komt door de persoorlike kenmerken van 

iemand, maar ook door kenmerken van het perceel, de woning en de lgging van het 

perceel en/of de woning. Daarom dat net collge niet heeft gekeken naar ieders 

indwituele wens, maar naar een parkeeronderzoek: Uit net orricht parkeeronderzoek I 

objectef vast komen te staan cat er sprake s van hoge parkeerdruk, veroorzaakt door 

zowel kort als langparkeerders. Het colege heeft de wens om t probieem aa Ie 

pakken, ook indien door sommige omwonenden de parkeersiuatie niet als probleem 

wordt ervaren. 

  

  



  

  

4 De maatragel stast volgens sommige bezwaarmakers rietin verhouding: er had een 

minder grpende maatregel genomen kunnen worden. Zo kan een strook grond door 

utogarage Meertens worden aangekocht waar !ien parkeerplaatsen gemaakt kunnen 

worden. De school in de nabiheid kan worden gekocht en daar kan de garage naar 

verplaats worden, me! parkerrumte in de keider 

De opties die door bezwaarmakers worden aangeragen, zulen zeker kunnen bidragen 

aan het verlagen van de arkeerdruk in de straat. Het gaat enkel niel om een 

problematiek de door Garage Meertens wordt veroorzaakt, maar om een oorzaak di iS 

Ontstaan door een samenspel van meerdere (actoren. De gemeente heeft een 

(beleids\wrijkeid om de oplossing te kiezen die haar het beste Ijkt: dat is via dt 

verkeersbesluit dan ook gebeurd. Oplossingen die In de privaatrechtelike sfeerliggen, 

‘misdels het aankopen van grond en dergeljke, s niet de door het colege gewenste 

oplossing Andere optossingen kunnen goede opiossingen zijn. Dat gegeven maakt 

echter niet dathet gekozen verkeersbesluit daardoor een slechie oplossing s 

3. Beperking lesftaarheid. As bewoners bezook wilen ontvangen, dan s het verveiend 

dat het bezoek maar wee uur kan bijven. Voor bedrijven di afspraken ontvangen de 

langerduren dan twee uur wordt dt ook problematisch 

Met een blauwe schif kan er maximaal twee uur worden geparkeerd. Indien men langer 

wit parkeren dient men op de oprt te parkeren of een parkeerpiaats buten de biauwe 

zone 1e zoeken Bewoners ontvangen levens één ontheffing per adres. Bedrijven krigen 

e mogelikheid om meerdere (die) ontneffngen aan te vragen voor de blauwe zone. 

Klanten kunnen daaroen langer dan twee uur parkeren inden noodzakelik. n de graktik 

zal worden gekeken hoe hier cmgegaan mee zal worden; welicht dat enige aanpassing 

in het aantal noodzakeljk bijkt. Ten ehoeve van de zorgwoningen worden verder twee 

algemene invaldeparkeerplaatsen aangelegd. zodat deze mensen op korle afstand 

kurnen parkeren. 

  

Ui net voorgaande blijkt dat door de aanwezgheid van de blauwe zone het 

parkeergedrag inderdaad aan restnctes wordt onderworpen. Enige aanpassing wordt er 

Gaarom van de omwonenden verlangd. Het vergen van enige aanpassing,kan echter niet 

de corclusie dragen dat het besluit niet goed is en het calege niet n aar redelkneid 

nertoe i8 kunnen komen. De commissie ‘s van oordeel at net college een zorgwidige 

afweging neeft gemaakt tussen de belangen van de kortparkeerders, langparkeersers, 

‘bewoners en bedriven van de betrokken staten. De gevolgen van de blauwe zone 

bijven volgens het college binnen een redeljke marge. het iS eon nomale 

maatschappelike ontwkkeing waarmee eenieder kan worden geconfronteerd 

  

6. Dat hulpdiensten befemmerd worden door de huicige verkeerssituatie of dat he isico 

a be zwaarmoker iet Bozwaarmaker i r met 

net o dat de sraat n net valeden ontoegankelijk s geweest voor huipdiensten 

  

Het colege wenst graag de veiigheid van burgers en de bereikbaarheid van huipdensten 

e garanderen, ook zonder dat r n het ots (out 15 op dt ‘O de 

belemmerng zich concreet heeft voorgedaan, is daarom ietrelevant. Dat bewaners niet 

'bekend s met hetfei f dt prozleem zich concreet wel of iet heeft voorgedaan, acht het 

college verder ook niet van belang. Bij foutief parkeren, zoals dubbel parkeren of 

parkeren voor uiriten, s de bereixbaarheid van de straat e van woningen mogeijk in 

het geding Door het reguleren met parkeervakken wordt de bereikvaarneis 

‘gewaarborga Het verkeersbeslut bevat de overweging dat het beslutzal liden tot een 

Delere bere'kbaarheid van de nuipdiensten. Het colege neeft echter net wilen aangeven 

dat e doorgang voor de hulpdensten wordt verbeterd, maar wordt "gewaarborgd Goor 

      

  

  



  
de verkeersmaatregel De tem ng" s derhaive niet n behoeft 

‘nuancering. Het colege wenst deze formulering derhaive op deze plek aan le passen 

‘door aan te geven, dat door de verkeersmaatregel de doorgang van de hulpdensten 

wordt gewaarborgd 

7. Bezwaarmaker kan zich niet vinden in de steling dat angparkeerders in de nabije 

‚omgevng en op eigen terein voldoende alternateve parkeergelegenheid beschkbaar 

‘nebben. Geen onderbouwing van dezo steling. Garage Meertens heeft deze ruimte in 

ader geval mat Dria ontheffrgen zijn onvoldoende 

  

 Garage Meertens kan iet verlangen dat het colege haar faciteert in benodigde rumte 

p de openbare weg. Net zoais andere bedrjven en particuieren mag men de openbare 

weg gebruiken conform het reguiere gebruik, ook Garage Meertens mag di Garage 

Meortens heeft echter geen recht om zijn bedrifsvoering te baseren op openbare 

parkeerplaatsen. Als de garage ecnter desainiettemin een: dermate aanspraak hierop 

moet maken, dan zai de garage de bedrifsvoenng moeten aanpassen of moeten zoeken 

maar aternaieven. De garage is een geiĳke partner In deze zaak ais ale andere 

‘bocrjven. Daarom dat de garage net als de andere bedrijven de onthetfingen Krigt 

8 Door e weinig onthefingen wordt de bedrijfsvoering van Garage Meertens geraakt en 

'ierdoor zaler schade worden geleden 

Voor bedrjven is just n het kader van een evenredige belangafweging gekozen om drie 

ontheffngen I plaats an één ontheffng Ie erlenen. Garage Meertens Krijg! net zoais de 

andere bediven drie ontheffngen Van e weinig ontheffingen is derhalve geen sprake, 

hetis eenzeide aantal als e andere bedriven. De steling dat r fnanciee! nadeel wordt 

geleden wordt verder niet onderbouwd. Voorts Ís het cllage van oordeel dat het rtfen 

van verkeersmaatregelen hoort !ot het normaal maaischappelijk fsico van een 

onderneming 

      

9 Het rzook is sachts p de dagen n n 

Het i to summier r daarom net eprosontatef 

Uit bede telmomenten in okiober en december, waarbij n tolaal 0p vif en drie dagen 

geteid s is objectief vast komen te staan úat er sprake Ís van een hoge parkeerdruk 

Voorts i er een kentekenonderzoek uitgevoerd in maart. Hieruit bijkt dat op de M 

Wiligersstraat en op het eerste gedeele van de Vroenalsweg meer langparkeerders 

(P60%) staan dan In de overige straten. Het uitgevoerde parkeeronderzoek heeft 

laatsgevonden op een reguiiere wize voor het utvoeren van een parkeeronderzoek. Het 

tellen op verschilende dagen en verschilende tdstippen n oktober en het vervog herop 

ïn december, biedt voldoende resuitaat Voorts is er recentelijk een aarvuilend 

zoek Waarom het p 1e summie i on 
welke norm dan wel aangehouden zou moeten worden, en op basis van welke grondslag, 

wordt iet door bezwaarmaker nader onderbouwd 

  

  

10 Het adves van de polte was bigevoegd bij het voornemen, maar niet bij het 

defnitove boslut. Ui het adves blkt onkel dat de polte instort met hot voorgestelde 

‘beslut en dat hot voor de poltie fe handhavon i. Waarom de polte nstemt, s niet 

dusdelik 

n arkel 24 van het Beslut Adminitratieve Bepaiingen inzake het Wegverkeer (hierna 

BABW) wordt de betrokkenheid geregeld van de drect bij de anchaving van 

verkeersvoorschrien betrokken instante Door n overeg voorafgaand aan de 

ofstandkorming van een verkeersbesluit e polise e betrekken wordt pewerksteligd, dat 

  



  

  

net aspect van de handhaving van verkeersvoorschfien ook op lokaal niveau voidoende 

tot i echt kormt. ndien de pdiie dus instemt met een verkeersbesluit zegtzi da de in 

te voeren maatregel handhaafbaar is. en daarmee een postef pollieadwes afgeeft 

Bezwaarmaker geeftniet aan waarom niet zou z voldaan aan de verplching u arkel 

24 BABW. De polte heeftimmers op 18 januari 2017 ten behoeve van het defntieve 

verkeersbeslut ngestemd 

1. De meidingen zoals omschroven n overweging 3 van het besiuit zijn te gobaal van 

omschrving. Net duidelijk is waarover het gaot. 

Gedurende een aantal jaren heeft het colge mekdingen en klachten ontvangen var 

verschlende bewoners. Tevens is e een burgerinlitief opgericht van bezorgde burger 

de overlast ervaren. Er hebben dwerse gesprekken plaatsgevonden tussen alle 

verschilende parljen. Gedurerde deze jaren is het voor het colege duidelik geworden 

dt er een parkeerprobleem i n de Mg: Wiligersstraat en omstreken. Door het instelen 

van eon parkeeronderzoek is voorts objectef vast komen Ie staan dt er sprake i van 

‚een hoge k met hiraan ger parkeerwverast: de meldingen 

de n het verleden zijn gedaan worden hermee bevestigd. De regstatie van de 

medingenkachten is daarom niet de enige overweging de ten grondsiag lgt aan het 

verkeersbeslt. Concrete meldingen doen niet meer ler zake, daa nu opectief middels 

parkeeronderzoek vast 's komen 'e staan dat @r oen hoge parkeerdruk is, di Iot 

probemen iet 

  

  

Volstaan kan worden met een zakelike weergave van de aigemene problematiek 

Waarom bezwaarmaker van menig is, dat welicht ale meldingen spectiek benoemd 

moeten worden i het besiut, wordt nie dusdelik 

12. De heririchting van de Rijkswog heoft de parkeerdruk in de Mgr. Wiligersstraat doen 

toenemen: er heeft geen samanhangonde beoordeling plaatsgevonden. Het parkeren n 

Gronsveld moet breder worden ondorzocht 

De steling wordt door bezwaarmaker verder niet onderbouw; er word!niet aangedragen 

waarut bljkt, dat i daacwerkelik het geval i. Indien men echter uitgaat van ce 

corecthed van de steling. dan doet t nog riets af aan het huidige verkeersbeslut 

College s zelfs van oordeel dat met het nstain van de blauwe zone just di probleem 

eventweel veroorzaakt door de herinrihting van de Rijksweg wordt opgelost, nu de 

parkeerdruk in de M. Wiigersstaat zal afnemen. 

13 Het beslut ís onvoldoende gemotveerd en er heeft geen evenredge 

belangenatwging plaatsgevonden. 

0p blaezijden wee en drie van het verkeersbesit worden de waalf overwegingen van 

net colege uigewerkt en hieruit kan: worden geconcludeerd dat er een zorgwuidige 

Delangafweging heeft plaatsgevonden. Waarom er sprake 8 van onvoldoende motvaie 

woret door i nader d. Weke nde 

gemist wordt t aangegeven 

at e sprake is van onevenredige belangenafweging wordt door appellant ok niet nader 

onderbouwd. Welke belangen niet zjn meegewogen word! niet duideik voor et colege. 

e colege een zorgwuidige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van de 

korparkeerders, langparkeerders, bewaners en bectiven van de betrokken straten. Er 

‘bestaat geen grond voor het oordeel dat het colege "a afweging van aie betrokken 

‘belangen nie n redelkhed t het verkeersbesluit heeft kunnen komen. Dat een beslut 

welicht niet goor bezwaarmaker gewenst is omdat welicht zijn beiangen iet zwaarder 

    

  

  

  

  



  

  

  

wegen dan andere belangen, wi niet zeggen dat er geen of een onvolledige 

‘bolangenafweging heeft plaatsgevonden. 

14 Het is niet eerljk dat enkel het geragebdrif op de perkesroverlast wordt 

‚aangesproken. Ook andere bedijven en evens buurtbewoners zorgen voor overlast door 

‘bopaaide gedragingen zosls het claïmen van bepaalde parkeerpiekken en dergeljke. 

Door het colege s n het beslt reeds naar voren gebracht dat r een parkeersiuate s 

ontstaan, waarbij parkeerdrux wordt veroorzaakt door de zch daa bevindende 

(senioren)woningen, bedijven, kantoren, huisartsen- en een tandartsenpraktijk. Eris dus 

‚geen sprake van dt de parkeerdruk alleen wordt toegewezen aan het garagesedrif Het 

samenspel van de dverse factoren zorgt voor de parkeersiuatie in de M 

Wiligersstraat zoafs de nu i. De blauwe zone die het colsge wenst n e voeren zal voor 

e partjen die bidragen 2an deze factoren, geïden. In de behoefien di ale partjen 

ebben wordt voors zoveelals mogeik voorzien 

15 De periode waarin de blauwe zone wordt ingesteid, van 7:004 tot 22 004 i erg lang. 

Tevens de gelding van de zone op zaterdag. 

Met da waarin het verkeersbesluit geldt |s verrumd ten opzicht van het voorgenomen 

beslut. Deze veruiming vindt zin grordslag in reacties van omwonenden op het 

voorgenomen vwerkeersbesit. In het verkeersbesiui is het tidvak waarn de 

parkeerschvifzone gedt, verrumd van BO0U-1800u naar 7:00422:00u Door de 

veruimng van het tidstp !o! 22004 kunnen omwonenden zwaarder in hun belang 

worden getrofen, daar dt tidstip is geïegen buken de reguiere kanioortiden waarin 

 meer omwonenden in hun woningen aanwezig zin en eventueel bezoek ontvangen. De 

‘commissie i van oordee! dat de verrurming niet gebaseerd is op een objectieve norm, 

‘die het beslui kan dragen. Het colege heet daarom de wens om de verruiming van 

18001 naar 22:00u terug te brengen naar 20 00u. De verkeersmaatregel geldt hierdoor 

i binnen kantoorijden e enige uitoop en gereiateerde gin 
de vroege avond. Hierdoor zulln bewoners en hun bezoek minder zwaar worden 

getroffen en daarmee tegemoet worden gekomen aan hun bezwaar op t punt. Het 

c vak zal defhaive worden gewizigd naar 7:00 uur - 20700 uur 

  

16 Voor sommige adressen is één onthefing t voldoende; di indien er geen 

parkoergelegenneid is op egen trrein. Nu worden onthefingen vereend op kenteken, 

tiet op adres zoals afgesproken. Dit a liden Iot mosijkheden, indien men de auto met 

ontheffng op eigen terein moet zeten wogens het opladen. 

Eris slechts bi enkele woningen sprake van geen parkeergelegenheid op eigen terrein 

Middels oen ontheffng is et mogelijk dat êén voertug op de straat voor langere duur 

geparkeerd kan worden. Inden het niet mogelik is om met de eigen auto van deze 

Oriheffng gebruik 1e maken, daar deze elektrisen opgeiaden moet worden op eigen 

terein, dan kan bezoek nderdaad geen gebruik maken van de ontheffng daar deze op 

kenteken I& geregitreerd. Bezwaarmakar zal ierdoor enige hinder ondervinden. De 

enkele reden Gat een Siuate erige inperking van de bewegingsvrijneid ihoud 

Niertoe enige aanpassing vergt valt onder een ormaie maatschappelike ontwikeling 

  

  

17. De blauwe ljnen zien er ostratisch gozien niet oo uiin de landeljke omgeving 

Oî is een subjctieve steling De blauwe strepen zin corform arikel 25 Regiement 

vereersregeis en verkeerstekens 1990 vereist en worden derhalve aangebracnt. De 

steling doet verder nits af aan het peslut: 

  

  

  



  

  

  

18. De maatregel past niet b de omgeving. Een parkeerschifzone í bedoeld om kort 

parkeren te faciteren n arg parkeren onmogelk e maken. Dit is een Iypische 

maatregel voor het perkeren n winkelgebieden, ietin di gebied waar vooral gewoond 

worst 

Het betreffende gebied s geen gebied meer waar aïleen gewoond wordt. Door de jaren 

neen zijn er ook bedrjven gevestigd Met het reguieren door midcel van een blauwe zone 

n verenen van ontheffngen, wordt berekt dat zowel kor- als |angparkeerders 

gefachteerd kunnen worden. In het kader van een goede beiangenafwegng. waarbi 

rekening gehouden wordt met zowel lang parkeren (verienen van ontneffing) en kort 

parkeren (gebruik blauwe schif), '$ gekozen voor blauwe zone en daarom concreet 

toegespist op deze siuatie 

19 Bezwaarmakers vragen zch af of b het parkeeronderzoek rekening ís gehouden mot 

de puisars: en andartspraktik. met de actinteiten van de Blokhut en de woningen in de 

straat Herbij worden de parkeernormen vanuit de ASVV CROW genoemd. 

Normen uit de ASWV de voorzien in een bepaald aantal parkeerplekken per actviet. 

gelden nden er een ieuwe achviei laatsvindt. Idien er ergens een tandartsenpraktik 

wordt gevestigd, can moeten er bepaalde normen in acht worden genomen. Vervolgens 

‘moet e naar gelang de grootte van een acteit een aantal parkeerpaatsen worden 

aangelegd In casu i ier echter goen sprake van. 

  

  

20 In het voorstel wordt een parkeerzone aangegeven (ot aan de Blokhut. Hierdoor 

worden de parkoerplaatsen aan de Vroendalsweg ook in de parkeerzone betrokken en 

z 26 niet moer geschkf voor de bewoners van de senicrenwoningen akdaar. Senioren 

kurnen door de maatregelniet meer cverdag voorlanger dan twee uur bij de aufo bij hun 

huis parkeren. De bewoners hebben geen eigen oprit 

‘Ook de bewoners van de seriorenworingen kunnen een ontheffng voor de blauwe zone 

aarvragen zodat de parkeerschif iet gezruikt hoeft 1e worden. Per woning kan Gan één 

auto zonder tidslmiet geparkeerd worden 

Bosluit 

Gelet op net vorenstaande en in aanmerking nemende het advies van de commissie 

hebben wi n onze vergadering van 19 december 2017 besloten: 

1 De bezwaren als beschreven in het advies van de Intergemeenteijke 

 Adwescomerissie Bezwaarschiten ontvankeli 1e verlaren. 

2 De overige bezwaren niet-ontvankeli te verklarer 

3. De bezwaren deels gegrond te verkaren. et betrekking Iot de overwegingen 

van de commissie inzake de nadere motvering omtrent de verruming van het 

idvak on de botere bereikbaarheid voor de hipsensten. 

4 De bezwaren voor het overge ongegrond e veraren: 

5 Het verzoek om proceskosten a e wizen 

  

  

  

  



  

  

  

Met viendelike groet, 

Burgemeester en wethouders van Eisden- Margraten, 

     
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)Rechtamiddel 

Op grond van arikel 8:1 juncio artkes & 

heeft u de mogelkneid om bnnen & weken na de datum van bekendmaking van de 

beslissing op het bezwaarschrft een beroepschrft legen d1 besluit n te dienen bij de 

Rechtbank Lmburg, Sector best Postbus 950 6040 AZ Roermond 

  

U kun, gelitjdig met of na het indienen van een beroepschrit een verzoek om 

voolopige voorzening indienen b de Voorzeningenrechter van de Rechtbank Limburg 

Soctor bestuuwsrecht Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook cigitaal verzoeken 

een  voorzening weffen Dĳ de genoemde rechtbank _ va 

p loke rechtspraak lbestuursrecht. Oaarvoor moet u wel beschikken over een 

eiektronsche handtekening (DigD) Kik op de genoemde ste voor de preceze 

voorwaarden. 

  

Het beroepschrit / verzoekschrit dient Ie worden ondertekend en dent ten minste 1e 

Devatten 

de naam en adres van de ndener. 

de dagtekening: 

z een omschriving van het esiuit waartegen het beroep / verzoek i gericht; 

* de gronden van het beroep / verzoek 

  

  

(geanonimiseerd)



  

  

“ 

H 

ä £ mergeneertjke AOWescommiede Berwaanchanten 

verag van Ge i pat i8 van Eiden-Margraton 9 £ 2017 
ooreing van de Kamer Algermene Zaxen v e Ptergemeeotljke omTiasi van BcWes Yoor de 

Dehandelng van berwaanchrtan 

  

 Onderwerp: zenandeing van et oor e n de bjage  opgencmen overicht van bezwaarmakers 

an, gerentagen het van net coege van s e 
wetouders van Efsden Margrten van 1 foruar2017. waarb n parkeerschifzone wordt ngesteis 

a Mgr Wilgerstraat Vrendatweg, lus X raat on Holgracht 19 Gronsvels 

    

lage 

“° Overzch bemwaamaiens 

2 Verweenenn 

aameezig: 

Movr m SVAY Dotsen-Vranken (voorznar) mewr m E.JHG. van Binnebeke en dv m. JPG 

Havast \eden van e corrissie van acves 

Ohr e V E H Gustngs ambseijk secrtai van de commase 

Namers h codege van burgemeestr en wethouders mevr m Z Roinders 

Voons zin aanwerig: 

- om (bozwaamaser) 

: Wer (bewamaer 

Ope _ (pezwaamsker) 

Der n mevr (barwaarmakers), dens gemachtigde mevr m AM Mohnen er 

dens stvseur Dy. z van Besen 

O enmew ° (beewaarmakers) 

Om (oezwaaraker) 

Om (oehoocden 

om toehoorder) 

om toencorder 

1 n kone b geschi n werkwijze van de 

  
  

e oorzite opent e hoorzting i de commasie vao aan de aanwezsgen en icnt de gang van 

aa dena a de PoorERnj oo D voorzer geef n <at N Nore l ebeuren n wae 

terminen. Voor de erste tm kumnen de Berwaarrakers zch nacnrjve: BĲ de weede terijn 

n de pezwaarn akers eonTag de ogeijkneG om i ageren 

2 Toelcting door bezwasrmakers. 

Deneer 

18 drecieu van oen ccuntanepxantoor drect gelegen n de ouurt van 

garage v “ geen floasng voorhetFarkeerprobeem n de 
Blurt Zin Kanten nezoen de mogelknei: om 8 pakeren op i erren. maar sormgen Guven 

  

  

  



  

  

her geen gebrui var 1e maken vanwage de smale opti Ze verbijven vaak langer dan twee uur 

n kinnen n geen geruik maxen van de operbare wog a r 007 parkoorscijfzone S 

ingesteis 

 De neer Meonans heef en ftrnateve opiosing zangeooden. namejk om het Groene 

ruagebouw om Ie pouwen t arkeerplaatsen DI een etere oplossng dan he stalen van 

e Dauwe zo0e D onthelfngen vorzin berijf zou vodoende z raat niet p 

pekenemerten. En ndien re Bewoner go i raakt van de toezedeele onthefingen, Bijt 

t parkaarroneem bestar! 

… Mevrogw me Monren 

r dt eon voriopige voozening aangevraagd vanwege de groe ectijfsbelangen di b 

@ besia n gemoed. aa cant onkent i atplkken p de opentare wag voor en de 

worden gebrut vor et plataan van s de gerepareerd worden D netgarageoedt Het 

stoon da c at t garagebef onder oon ergrolgias g n n t ero alof net Dedrf 

schuk 18 zan de gehele parteerprotiematek: 

4 het voorgenoman verkearsbeslit van 16 oktober 2018 i oon poibeadyies t 2015 bgevoegd 

Merin geen de polte enke aan dat word! ngastard metnet voorgenonen bestt. maar het 

avies ' notnader ongerbe z ethet cogpuNt op (verxaerseligned e openbare orde De 

van het beslut i ovens e Hatboren onca a rángen. A de 
zone wordtngestel dent een ulgebreger onderzoek 1# worden ugevoerd waarbi ekering 

dt @ worden gencden van de raconstrcte van de Rksweg e onderzoek moet ovr eer 

veolangere penode nciune terstewegstain 

Hez utgfte blei va e onfeftngen s ook 1e weing. Haar cian probeertsamen met de 

 gemeerte t v oploes e komen, maar er z geen enkae bewegin n Pet roces. 

Het beorif aakt geouk van de openbare weg De Dewoner e Sraa wien Kennejk geen 

Dik voorge deu e gaan vor eigen rechtr soeien 

  

  

  

Deneer 

Deneer  goef aan at ergeen prtieem i innen h gebd waar de 
parkeerschifzone word Agesled. Het Ie at t op momenten dr Kan zin en voe o9 taan 

geparkeerd, i net zeggen dat r sprake ' van oen prozieen. Er zn mmer voldoande 

rplatsan. D o t het ‘Tidens G piek 

o op99 D dat 15 van 
e parKeerpaarsen besch “caar waren op et meest driäke monent 

H geef zan evreden e zin met de hucige stuate Garage Meertens & een goed becrijf Gat 

Tewds gedurende lange d gevestgg £ brnen de kem Grorsveld De maatrege de wordt 

ngevoerg stmuieon netKont arkeren D ecrer t oen Passerde aatrge! b oen 

wooromgewng DI e evera eA meer erersenegngen 

3. Verweer door het colege 

geeft aan da het n - 

‚nzage hoen geiegen op het e D i Kenaar n de oorspronkelik 

ano3g:ng Ze zal haar verweersc (Biage } voordragen waar®4 Puntsgewis wordtrgegaan 

p de gecsterde bezwaargroncen 

  

  

  

  

  

  

soor de commae geen Reinders aan ds e de 

zone van E van 20 004 naar 22 004 de 
B I de Bvond werd oo pakaer k Snaren varwege ncidenie openekigen doo 

Garagebecrf Moerters 

  

  

wet zoek 8 wigevoerd doo Herij wort van o00 e hoge 
patkeeraru a meer dan 73% van de parkoerpatsen zin bezet DI 960 n de wordt 

aden b ooean Mevcum Reiders zat waar deze om o9 18 

  

gebaseerd en & er kennaname aan de comrnse sten 

  

  



  

  

09 de raag van de vorziir wat de reden s Ga  net kentekenonderzoek van maart 2017 

Kentekens o9 parkeerpaatsen gedurense tigen zin opgenomen 

oÂ mewouw Rardersaan dt ook t zuien nawagen n ret antwcor e kennisnarme aan de 

merasi e twen 

Mewouw Van Bnnbeke vraagt hoe gehanhaaf zat worden. met name gele o9 een 

Gaderende eurger n o ervoor een handhaungsplan | opgesteld. Mevrouw Rainders g uit 

dr de gemeerie Butengewone opsporingsambtearen Nervoo zainzeten. Deze zuie, 

Gomirolren of cooforn prkeerscraf worat geparkeerd.Het dordraain van de parkeerschif s 

e oegestaan Er ‚ voor 62 gevalgeen spectik randravngsbeleid opgestld. De nanchavng 

za b de Svaluate worden moegenoren 

4 Vragen en opmerkingen I tweede termijn. 

 Oe voortargaat de aarwezigen a en vraagt o ze eenrmalg een 1eacte op het verweer door de 

Gemeenie wensen 1e geven. De volgede perzonan geven aan sen eacte n meede termijn 18 

wlen geven 

Deneer 

t u o basisvan welke ojecteve nm net cotege neeft geoordeekddat e sprake 

van eên 1e noge parkeerzruk De 73'4 ie woratgeorui. 3 een subectef gegeven Oe 

em k ook wtnet ongelundeerd oprekken van de parxeertg naar 22 004. Mervoorzin 

een harde afers gebrak! De 52 rsactes de neraan ten gronasag Kggen zin oo nit ader 

Gespeczeerd Noyraas geER T a3n a r geduronde pektjden voel prkoorruie i. htgeon 

e oecter « ondervouwd 

 Daarmaast geet i aan da krt parkeren i bedoelg voor winkeigebeeden zoals n Margraten r 

t voor woongebiden zoai n cas netgeva '# Ook zin t weldegefk goede atematever 

Deze z door Garage Meartns aangecragen 

  

  

Deneer 

D neer Herben ' woonaentg aan t Beele De isopgerekt wordt de 

baekeerdruk veriaart over d origgerde geoiegen, trwil r weiig sternateven zin De 

Barkeerdruk i 1 noog n e orggende taten, G i! u en ling de j heef sigevoerd 

Baarnaast i hanchang op e gen lastg burgers de u 
Voer g atn Staan aa de prkeerscr!doordramer Ten aanzien van de doorgarg voor de 

lpvedeng waag n zen a f dorgang wel s gewaarborgd a ale parkeerpaetsen bezetzin 

  

  
  

- Deneer 

De mer geef aan dt r geen postef pitieadvies s Erwordt de suggesie 
Geweht t net gaat om Gen postief adues, aa r wordt erke ngestem en aargegeven dat de 

mastregel hanchaatbaar s 

e aa t o srak v margae oo oor de peke 
(geanonimiseerd)

Deneer s van menng da ergeen probleem i ais gekeken wardt naar een betere 
Spredig Tovens went j aan 1e geven t e prwaatrechteljke oplossng wel degeljk een 

oplossng i voor eventuele srast A gteen betere ‘s datnet 
{nateen van oen parkeerscni/zone 1 met du om weie reen at colege dan t Kest voor 

O pmaarik op om a o oo W 950909 war Garsge Woerans 200 

- Detee 

Deneer ” _ woont p de Pus KI-straa. D overastoistat ook doo andere cndernemers 

Pogonoverzjn woning : de husrts gevesljd met z personesieden n vei Klanten. De door 

e gemeente gencemte 66 reache betreHen reaches varwege he enke nstelen van een 

Darteersencone op de Mr Wilgerstraat Vervelgens S de zone igebrid naa de PS KI 

Sraat Ten aanzen van de MandrWng werst i o 1e erken da de ergerreester o9 de 

n 2016 heeft t e 

  

  

  

teancge eierer 

  

  



  

… Mewouw 

Mevoow 4 woonachtig op de Z s van mening t t erenen van 
n onteting op kertexa t afdcende i Zo i # bez van oen lektische 40 en deze Gent 

opgeladen 19 worden middes n oplaadpurt p haar oprt. Voor deze u kan ze derhave geen 

parkeerontheing aanvragen. Herdcor word z onevenrecig penadeaid Ean en ander rookt 

Gernaive o met ht andeljke oveeigebeiid aekch riden Ie pevorseren. Daarnaant dt 

Naar bezoek Ga e 2 dan twoe uur parxoergegenne:d zuien e parkeerscrzone 18 

zoexe: Om deze reden ' ean onteg cp dres een blere oplossng 

  

aanzen van de p van het onderzoek wens z het voigende 05 e mersen Het 

e onderzoek Deheis om beien zorder de oeiching f opzet Oaar i net 

Gukdlk waar e norm van 75% op s gebaseer. Ook worden sren n de 1abel gesoitst Niet 

dl cm waike reden G gedaan. 

e best s onder anzere gencmen om de verseersveighe e bevorderan Het stmeren van 

om arkaren ii chte o het versiaatsen van voertugen en demalve t meer 

e t omt de piet n goede D: 

draapvak onder de bevcking voo de voorgestede maatregel 

  

  

… verwoerder 

'Door on aantai bezwaarmakers wordt gesiei t omaat e a oarkoeriekken bezet n 

ndens pexnomerien r geen groneer & D l Kort Goor de pocNt. He e datnet 216 

Beret zin t Gat e geen hoge| @ Door het “ 
Sbjectiave norm van % gehanteers Boven geze norm : r sprake var oge parkeerdrk Zoals 

Toode aargegeven za’ de nderbacwing van deze om aan de corimasie worden ovemansg 

'Doornet nstelen van een parkeerscifzone wordt de bewegingevnei van perzonen di ter 

olekka wensen 1e parkeren beperkt i opzite van een sat zonder parkgerschifzone Hirbj 

Sm ochr r i worengeboden G 9 1e eren e de zne oeée 

op egentwren '8 Langeurg wordt 
aa g gema8k a crnegen H causg & van entg G G 7i 

 proportonee i en opzich van G Delangen van de bezwzarmakas 

    

  

Het colege geeft geen voorxeur aan de grvaatrechteike alernateven. Buten het zorgen voor 

verkaersvaiighei noetht colege ook ander anen, waaronde het husvesien van 

tatushouders Bestten ‚ om het Groene Krisgeoouw Mervor i ‘e zetan. Het l Gat or 

andere ‘j l at de hudge n s 

met e pan wor en s de 
zelangen 

 Door het aangeven van parkeervaksen waarennen geparceers int e worden, word net 

patkeren gereguierd Naast angdurg parkeren voorzit de maatrage ok n Net tegen gaan van 

de on1oUtef garkeren Ferdon? wordt de doorgang voor udenster gewaartorge 

  

  

n het Beslut adnstrateve bepaingen i zake he wegverkeer orat aangegeven Gat 

verkaersbesluten worden geromen n overieg met de poit Het doo de Foite opestelce 

Tappor geen dudei zan t de voorgeste e maatregei nanchaafoaar i o derhaie voor de 

polt aanvaardbaar D ook Nelgeen net calege zan de poltie heetgevraagd om ‘e toetsen 

 Naar vervaching zal e een overiop zin aan de randen van de pakeerschifzone De noogste 

Datnesrdiuk beundt z oo n net de van e garkeerscnazone, waarsoor de ruk Wordt 

bmen de \zone Het naar uken de 
parkeerschyfzone z ethatvs beperkt zn e verplaatsang van e parkeergr s net onderzocht 

Smdat d pas Kan worden gemeten p net om dat de maaregeien utvoer worst geiegd O 

word meegenomen i de ovauate 

  

Oeneer _ geeft aan geen pakeersiekken o eigenterem Ie ebben. Aan em echter 

tocanteon vergunnng vereend voornet realaeren van twee parkeeriekken o9 egen ‘arenn 

  

    

(geanonimiseerd)



  

  

Hat colege begrip de prcblemalek de spee D het hebben van een weknsche auo n 

omnate mel de parkeerscrtzone Inden echter op oen aares meerdere aut' n egendomn 

j da Ka onthefing worden aangevraagd voor een a de et opgeladen hoef e worden 

Met vrlenen van een oneting p adres i plaats van o Kenteken kanieiden o grotere 

\widgroe varwege netDezoek Gat r dan ook gebruk van kan maken.Hierdoorkan bezoek 

nger Waardoor het s bestaat at n parkeren voor aa 
zogen 

3 Atrondng 

Naar aanecdng van opmerkingen van verschiende bezwaarmakers lgt de vooriter t 63 e n 

dwee ermanen gerwageer Kan worden n edereen de mogelkhe naet gehad om argumenten 

Naar voren e agen Voor de eert lm Konden bezwaarmakers zch nschiven e voor 

o termij 8 aa ieceroen gevaagd of n pencen a om e roageren. 

e voorziter concuseet a de comrniasie vodoende is geïnformeerd Zi l de operbare 

hooreiting me! G medeceing dat e zommisie zich aanslstend zal beraden en zo poedig 

mogeik met n acnterng van het voorgaande. adves zal utbrengen aan het gemeerebestuur 

e kamer Algemere zaken va de ntergemeentijke commsie bezwaarschiten voomoemd, 

  

 Adus opgemaakt o 1$-08-2017 en onderteke op08-11-2017. 

e Vooter, e Secrotas 

  

  

(geanonimiseerd)



  

  

s 

. : 
\ ntergemeentelijke Advescom missie Bezwaarschntten 

Aan h colege va burgemeter en wetnouders van Eisden-Margraen 

‘Onderwerp: _ Acvies as bedoek n arke7 13 zesde I van de Agemona wet bstuursreeht 

(iera e noemen de A) zake de doo de de Diage ! opgenome 

berwaarmasers ngedende bezwaarschrten gerichtegen net verkeersbesiut van 

het colege van burgemeesteren wetnouders van Efaden Margraten van 1 februan 

2017. waarod een parxeerscifzor word ngestld n de r Wilgersstraa, 

Vroendatsweg. Pu l traat on Hoiegracht e Gronsveld 

  

Bijage van d adves onderdee utmakerd veriag van de openbare hooriting gehouden op & 

aageat 2017 

Aan de kamer Agemene Zaker van de orafharkeijke ntergemeentijke commase van acvies aie 

ke 
  

  

  

  

  

n artkel 2 orst f van de e \ezake de 

‘an n 2018 4 t voomoemde v om sies n 
genek 

Qoderwerp van bezaat 

B bewist va h olege van burgemeestar en wetrouders van Eiscen-Margraten (niema e 

et cotege) van * eeruan ZO17. waarp) en wordt n de Mgr 
WWagerssrast Vroerdiswag. Pis X svaat n Holegraent e Gronsvels 

Slandgunien van bemmaarmakers 

n Verder de bezn ) worst zakeik dt 

- Doo de invoeing van oan parkoerschifzone de parkeerpobiemen enkel worden verplaatst 

naar de omiggende sraten. 

E adezuaie oplssing voorhet probeer net ealieren s van parkeerpiekken op de ocatie 

waar n het Groeng Krusgebouw & geïezen. 

e maateget een opossing i voor o net bestaand probleem. M duidelk # 09 basis van 

welke otjecteve gegevens at colege de parkeerdru Poe' peoordees 

… Minder ngripende maatregelen ook een opioss:ng kunnen baden: 

Bazoek achts oo uur K bijven, 

Café de Grenecoo siecht bereaar wordtgoor de maatoge’ 

 Clenten van Segers-Mlebergh aczountaney en advies EV vanwage de nauwe t moeten 

parkeren o9 de cpenbare weg, waart4 twoe vurpatkeren 1e Kon 

E garagebecrif Maenwne ongxerredg n h berifsbelang wor geraakt. made door het 

toekennen van siechts e onrefgen. 

Het urgevoerde onderzoe te summier e netrepreseriatief 

Metadves van de polte ongemotveer , 

* B o veen nb s eren mar de ! meercer oafigen p atres 

Perscnen metwexische aut's oneveeredi worden benaceeid 

e gehanteerde tjdeig van de maatrgeinatnader 1 onderDouwe aan de hand van Pet 

utgdvoerde parteeronderzoek 

D Pat stederen van ort-Parkeren er meer verkgersbowegngen zulen ontstaan hetgeen 

t wvorden 8 voor de veigheg 

  

  

  

nakers el gewraakte bestut e ‚ en ietover e gaan t het 
van de parerscrizons 

  

  



  

Indienen suskgn 

a oelanghebpenden s ngevolge arkel 74 van de Awb oten dagen voor de hoorzetng de 

otnet \van nacere shaxen i8 geen gebruk 

  

TIemme 

A 0p TE bezwaarschrt btreking hebbende stukken hebben t & augustus 2017 ter nzage 

weegen 

Hoomg e veriag 

o ZSmniase heof parjen tjdens een op & augustus 2017 gehouden openbars hoorzitng in de 

Gelegenne gesei zich t doen horen Gaarvan s goor et olege n door bezwaarmakers gebruk 

Semaaxt Het calege heeft z doen vertegenwoordsen. Van de hoorziting i ean zkeijk versiag 

emaakt f versag i ais gewaarmerkt b age b 4 acwes gehecht n vormt een onosmakelijk 

nderdeelhenan 

 Qodarkehihid van net bezwaar 

Gezat 

Hel besreden besllmoet worden aangermerk 8 oen bsiu i de zin van arke 3 van de Awben 

1e op Basis van Nel epaakie n ardke 8 1 Juxctoartkel 71 van de A vatbaar voor bazwaar 
  

Seangnebensen 

U vatt rsprudenti van de Aldeing estuwrsrechtsspraak van de Raad van Stat (onder meer 

ABRS 29.4:2018, ECL!NLRVS 2018 1318) i at n perszon siects belangheboende i b} eon 

veneersbesl nden h e bizonder, ndidual belang b} dat besik heet. dat zich ‚ vodoende 

(mate onderscheitvan da van andere weggebrukers De percaien van bezwaarmakers zoels 

Gpgenomen m bilge 1 i gevegen n of n de drecte omgewng van de parkeerschijzone D heeft 

Girace gevolgen voor de erkoerspewegingen r laatse van daze percelen, Bezwaarmnakers 

B e oo c E t bD D a Bedoo n e 12 v 

Tasge ndenng 

e besreden Desiut s op 1 feruar 2017 Bekengemaakt doo oubicate n de Staatscourant. Tegen 

d besut Kon ngevolge d areien 67 e &8 vr de Ayb pinnen een (m van zes weken. 

\ngaarde de Gag na verzending, een bezwaarschit worden ngedind. De n e bijage | opgenomen 

Derwaarscnen z ontvangen bnen deze terrijn: Deze bezwaarschriten zijn Gus dg ingediend 

n onvangen. Aan de oveige eier van atkel £ van de A i eveneens voldaan. 

Verzaemnerset 

0 vien. iet aan oon of de de wet 
Destuursecht n artkel £ t aam een bezwaarschrft Op grond van artkel :6 van de Awb kan een 

erwaar netontvankeljk worden verkaard nden n i vldaan aan vooroernd artke s e 

nciener de gelegenheid neeR gehad nat verzue I herstalen bemen een em Gaartoe gestide 

da De Alet f ijage 1 opgenomen ezwaarmaker z n de gelegenneid gestid o7 u 

berwaar n e vuien Hervan s ecrir geen gebtuK gemaakt 

  

 Golet o net vorenstaande denen de bezwaarmaxer n biage n hun bezwaar e worden 

 ontvangen. De corimiaie advieert om de ovenge bezwaarmakers e ortvankij teverkdaren 

Beoorgekng van net pezaar 

sen kader 

Wogonvorsoerseer 

ankei2, eerste , anef en onder < n , van de Wegenverkeerswet 1994 (iema W 

1984} Kunnen de kracniens deze wet astgesteide regeis srekken I! net n stand houden van de 

weg.het waaroergen van de DrukDaarheid daarvan en hetzoveel mogeljk waarborgen van e vrineis 

Van het vekear 

  



  

  

  

ngevcge het weede g kumen de rachtene deze wa vastgestlde rageis voorts srekken t het 

f beperken van doo Pet aaxte ovrast nderof 

gevolgen voor het mieu.bedoeld n de Wet misevoeheer 

  

Besut admastateve bepaingen zake hot wagverkeer(horme:hetBabw) 

ngevoge arcl 21 van et Batw inzake t wegverkeer vermeit de moverng van het 

Venee Sbeslut n dr geva weke doesteling ofdoestelngen m het verkeersbeslit worgen 

eooge. Daar wort aangegeven weika van de n arkei 7 erst e tweece d, van de wet 

n ter ggen aanhetvrxeersbesit n tevens andere van de n 

Skel 2 oerste n ueese e van de wet genoeJe velangen # het gecing zin. wort voors 

angegeven o9 welke wijze de beangen (agen ecaar z akgewogen 

  

  

  
  

racrtens atkel 26 worgen verkoesbe: a overieg met e 

 Agemone wat pesturecht (vrzer Ant) 

ngevoige arkel 3 49 van de A ient oen be 1e berusen op een deugdelike motwening 

  
 Arxel 347 van de A bopaai n Net eerte I da i de zeker \van netbesiut de 

wora vermeld 

 Arel 71 e d, van de AWB houd n dat nden het bezwaarontvarkeijk . op groncslag, 

 saarvan n neroverwoging van ne besreden bosit piaatsindt 

Artke 7.15. twoede Kú van de A bepai t d kosen, di de belanghebbende n verband met de 

behandeing van het bezwaar ecebjkerwis noo? mosn axen. doo t bestuursorgaan uislitend 

| op verzoek van d oeian hetbestraden Deslit worst 

wegens z net Dostuurorgaan 1e wten orecntmatgher 

    

Qvewegngen van de ommssie 

p 1 febrari 2017 heethat colege van burgemeester en wetnouders van Eiscen-Margraten een 

Verkeersoesllt genomen om e d sraten M. Wigersstraa, Vroendaisweg.Pius l sraaten 

Molegrent 1e Gfoneve een parkeerchifzone e stelen Hirtegen ebben de n bijage ! 

opgenomen bezwaarmaker berwaar gemaakt 

    

oe t aa 5 n et beiut onderBelan 
anei 2 WW de volgende doestelingen matnet onderhavige Desiut worden b000gd 

+ Hetverzekaren van veignerd op de weg waaronder de vereibaarhed voor nuipdestn, 

2 Hetin tand houder van Ga weg en net waarborgen van de bribaarei rvan. 

  

  

  

oe e voorop Gat 24 het colege z e nemen van ser 

en ngeruerie B 9 uteg van e a veilghe op de weg i 

(van de wogT en vrjneid van het i vot a vasie r van de 
Besurareht van de Raad var Siat (zie naerve onder andere ABRS 0 anan 2007. 

ECL ML RVS Z007 AZS8e4) Voors i t aan net colege om de verschilende belangen de 

Betoxken moeten worsen 4 nat nemen van wen Gergeik bslt tegen ikaar a 1e wagen om 1e 

Beoordelen warear de ariei 2 van de Wvw 1994 vrmeige blangen het remen van wake 

verkeersmaatregel ergen. De ommm oott ethare o hatbesit e g s met wttljke 

Voorsenren, n wel of e spake « van aen zodange onevenwientgned n de alweging van de 

Detrokker eiangen. a net Bestvursorgaan e n edeiknoi o at Dsit a Kunnan Komen 

Horbij 4 van beang aat hat bestursorgaan niet de absciute noodzaak van een verkoersbesit 

aan 9 1oren. \ dat e et de oraanlon grondelag geegde 

belangen. peacei I arkei z berte en weede I van de Wvw, wordep gediend en t nzichtli © 

gemakt op weke wize deze pelangen egen ekaar zin afgewogen (ECLÍNL RYS 2012 BY5804) 

      

  

  



  

  

  

e cotege noet t okober 2018 gebrust e g va zin standpunt dat 

r agrahe & van een hoge parxeerduk n mef name e Mar Wgerstaat Daarnaast heef NorGota 

en verkeerskurdg onderzoek utgevoerd raar e parkeerwaag gedrende enkel porden n 

Geceer 2016 i de b het besut aangewszen sraten. Vervolgens neet n maart 2017. n het 

Nemen van et prraie beslu, en Kertekenonderzoek patagevonden 

Vogens net cotege s op grong van deze onserzoeken oöjecte! vast komen l saan dat er sprake 5 

Van ten noge parkeerdruk Het bezaie van aen Poge Parkeerdr s gebaseerd op landeijke 

a gs e waart iK G ercentages va oo dan 8C 3 90% k t parkoerovariast n 

Toekvarkeer D cormmaw i van cordeel dat h colege deze nom edelkerwis e kunrer 

 getruken 4j h bepaien van de parkeerdruk ‚ G beroken srten on hermee derhaive voidaan 

Word aan de doeisteingen zoais opgenomen n ankei 2 WA 

  

  

  
  
  

  

  

o s verdervan oordee at geien moet ‚ een 

x e eder han aeerd en 

derzcee n begnsel voer van berokkener e ijvn. Ui 
Nerop onstaat nben z feten er/of mstartdgraden voordoen waardoor een ndvidueel belang ter 

gevlge va ean dergelke maatregel zodan zwaar word gerofen da net olege. na alweging van 

de betrokken Delangen. e 1 redekkhed 1 el efen van de verkeersraategeiheeft kunnent 

Deiaten. da woiHet Tadee daarvan rcojkerwis t en Iaste van etrokene Gent e bijven 

t betekent da overeenkomstig artke! 21 van h Babw de befanger zoai i het Deslt zjn verneid 

onder cafvegeg artkel 2 WAT ‘Genen 8 worden agen de 
van berokkenen. Het T Gat bezoek e angerKan parkeren dan woe u a e opr voor een 

g arkeerplats mal n anoevreren astg i dat een oteffng riet werkbaar i ais het oo 

jektnch voertug bere da op egen percael aan n oplaadpunt opgeladen dent 9 worsen zin 

chtar geen dusdarge nadeige gevogen van n bos G et cotege op bess iervan net ot de 

vercoorsraatrege r kunren e neortwvers D t het colge 

1 mogekha bedt om eer aa 9 vagen om e de 

ijzone. ede sraten Kan Daamaas i in e 
Srecie omgeveg n een Crkel van 750 meter om de oarkeerschijzone voldoende parkeergelegenheid 

aawerg 

 Voor becrjven tedthat calege de mogeliheid om di onthelfingen aan Ie wragen, waardoor 

l Kiaoten ager n parkeren dan wee u Dat i voo sorimige bcriven. 

waaronder het garsgebedr Ber Maertns en vor Segera.Muiberg! sccounianey n acvis by 

ogelkenijs net vldoende 1 doet e e aa a Ugangspunt s emmers Ga zoveel mogelk 

Voerzien Gent 1e worden n prkeergelegenhed op egen teren. D seiin datnervoor franceel 

adeel wordtgeider, s naar e oordeel van de commissie et nade onderbouws door 

Serwaarmakers Daartj geï at not ven van en verkaersaatrage hoer If et nommas 

maaschappelj 83 van n onderremng 

 De commisie s derhaive van cordeel da t colege een zorgwuige afweging hoet gemaak!Lssen 

de belangen van de Korparkeorders angparkeerders, Dewonersen bedrjva van de beroien 

sraten Er estaatgeen grond vor et ordeel da h caliege na a\vegeg van le betokker 

Deiangen n redeiknei t verkeersbesltneef unren komer! 

  

  

  

  

  

  

  

n ruen gebe waar de parkeerschifzore van apassing £ zal de Parkeerdr k I ordiggende 

Straten wtewaar(oenemars maar e verwachten 1 da G6ze t onevenredi ZWasrza ZĲ 

‘Tevens heef et colage aangegeven n vrkeersbeslit t evalueren en gedurende eon aar 

pareerorukmetngen U i voeren Mocht bjken t er desondarks een onevenredig hoge 

Barkeercrk onttaat de omiggere sxraten. an z Net colge ter rekenng mee enen Ie 

ougan n en voigene verkoersmaarege! 

  

  



Naarhat oorgeel var de commsse betaat a geen aarsiing om t cordlen da het ciege n 

anrmerkng geiomen de biangen van bezwaarmakers t 1 redeeid neetKunnen DesÍen om 

n parkeerscnzone n 1e oien 

 De commistie constateer at d verkeersmaatrage i het voorgenomen besiui g van 08 CO tot 

18 00 I Netbeslat & dt thak vervokgens vrrumd vae 08 OD 22 00 maa | ie nader 

gemobveers om weikereden G idvak s verruend n het verweer neefthet colege enkel 

Bangegeven Gat ds gedaan naar aneging vanresctes op et o 

Gonmasi 1 v cordêel dt deze onderbouwng et b niet gragen a 

  
  

 Do commistie oveweegthiertoe da doo de verrming van he de t 2200 uur omwonenden 

zwaarder n hun biang geïrofn Kuren worden geet o net , a t ds 8 gelegen buten de 

Teader arkooen vaao oogaar mee onworenden n a wonege zamee i 098 

n at n deze periode meer bezoek za l cologe zal G i net 

Bel opberwaar o ce eupdeike wze enen s ondersouw: De beevara vein op t 

a van het parkeerjgvak dus do 

 Daarmaast constatee e comeriasie da e concisi van n colege d8 et verkaersbeslt t ot 

n wetere berekbaarmeig voor de Npansten. net nace: metstkken & onderbouwe Het 5 

voorseibaar a door h aarwizen var oo parkeerscifzone oo betere berekbaarhed voor de 

ipdensten Kan ottaan. aa dt # echt: t dr gemciveert De commisie advisoert ' t 

date de ‘o9 n rader n n t worden. Het 
Colege zal 1 et esiut p bezwaar naderGenen e onderbouwen 

 De gemachtigde van GaragebedrijfBee Moertens noeft verzocht om een proceskoslemwergoeding Er 

zin geen termen aarwezig - mede gelet op e nfou van het btrffende bezwaarschef om 

nerte overte gaan 

  
  

    

 Galet op atket 18 6 2 Awb i h t voldoende da het bezwaarschit gegrond i Voor 

s wechts ruens s het o een aa e 

a n otor volouen o Ioder ii 
eon vergoetegesien 

S N ovrwegg ‚ gecmstaed dt e m van e e ge i # De mverrg 

Naarhet oordee van de n datgebrek worden zodat 
e boarade b t barcepen t e worden 

  

  

  

Ten overwoede merkt e commsie op da de gestaagde bezwaargrond ietdoor de gemachigde 

van Garageserjf Ber Meenens i aargevcard 

Conchusie 

De commisie conchgeen op bas:s van de vewogingen. ne veandelse r OGrzRtngen ale n 

t gezig zinde stucken en!ofbeiangen da 1 geieken van eien ar/o omstandgheden de maken, 

atNet genomen Desl n tand K biven, maar nader gemoiveerd de 1e worden o9 de ievoor 

gencemde punter 

ds van e commisse 

Geiet p Tet bepaade n artke 713 van ce A de Vererdeing tergemeentijke advescomissie 

‘nzake de venandesng van Dezwaarscrnfen 2016.arkel 3 46 en 622 van de Aw. 

acwnoort aan net caege van burgemeenteren wethouders 

 De inbjage ! opgenomen bezwaarscnten ontvankej t verdaren. 

 De pezwaren dees gegrond en dees ongegrons Ie veriaren met n achtnemng van de 

overwegngen van de Commas e 

Het vrzoek om een praceskostamwergoeding van Garzgetedrif Ber Meertens a 1e wzen 

D overige bezwaarschefien. de n n bjage ! zn opgenomen, net-onvarkelk e 

vekaren 



  

  

e xamer Algemere Zaken van de commssie voomoemd 

 Adus gegeven o9 6 novenber 2017 

De Vooriter De Secars 

  

    

(geanonimiseerd)


