Verkeersbesluiten Doonheide, Jacob Catsstraat en Predikherenstraat
Verkeersbesluit 30 km/u zone Doonheide, Gemert
Doonheide is in het verkeers- en vervoersplan 2012 en wegcategoriseringsplan 2017
opgenomen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximumsnelheid van
30 km/u. Op Doonheide is dit snelheidsregime van toepassing, met uitzondering van het
weggedeelte tussen Melkster en Lodderdijk. Dit weggedeelte is nog niet aangewezen als 30
km/u zone en dit is wel gewenst omdat dit deel van Doonheide ook een verblijfsfunctie heeft.
Daarom is een verkeersbesluit genomen om de 30 km/u zone op Doonheide uit te breiden,
zodat het snelheidsregime overeenkomstig is aan de functie als erftoegangsweg 30 km/u.
Op 19 februari 2019 is dit besluit genomen (verkeersbesluit 2019-13).
Aanwijzen parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen Jacob Catsstraat,
Gemert
Er is een verzoek ingediend tot het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van een
parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Jacob Catsstraat in
Gemert. Het gebruik van elektrische voertuigen draagt bij aan een schonere lucht, minder
uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. Daarom is dit verzoek door de gemeente
Gemert-Bakel gehonoreerd. Op basis van dit verzoek is namens het college van
burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 11 april 2019 een verkeersbesluit
genomen om een oplaadpunt aan de Jacob Catsstraat in te richten (verkeersbesluit 201914).
Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats Predikherenstraat Gemert
Er is een verzoek ingediend tot het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken in de Predikherenstraat in Gemert. Op basis van dit verzoek is namens het college
van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel op 11 april 2019 een verkeersbesluit
genomen om de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen (verkeersbesluit
2019-15).
Bezwaar
Als u het met een besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van
publicatie in de Staatscourant (19 april 2019) bezwaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. In het bezwaarschrift laat u weten tegen
welk(e) besluit(en) u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens
bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief
met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u
bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.
In deze periode liggen de bijbehorende stukken ter inzage bij de informatiebalie in het
gemeentehuis. Wilt u de stukken in het gemeentehuis inzien? Denk aan het maken van een
afspraak.

