Verkeersbesluit nummer 2021-33
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen op de Churchill-laan te Gemert
Burgemeester en wethouders van Gemert- Bakel:
Gelet op:
• Het bepaalde in artikel 15 eerste en tweede lid, en artikel 18 eerste lid, onder d, van
de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het
mandaatbesluit Gemert-Bakel van burgemeester en wethouders van 31 december
2019;
• 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 bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of
wordt gewijzigd.
Uit het oogpunt van:
• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of
schade evenals de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
• Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
Overwegende:
• Dat de betreffende parkeervakken aan de Churchill-laan in beheer zijn bij de
gemeente Gemert-Bakel;
• Dat de gemeente Gemert-Bakel een overeenkomst heeft met de Provincie NoordBrabant voor het realiseren van publieke laadpalen voor elektrische voertuigen;
• Dat een aanvraag is gedaan voor het plaatsen van een publieke laadpaal en het
aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
nabij de Churchill-laan;
• Dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het
voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;
• Dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder
uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;
• Dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de politie en deze positief
heeft geoordeeld over dit besluit.
Belangenafweging:
• Met het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen, daalt de parkeercapaciteit voor niet-elektrische voertuigen. In de directe
omgeving is parkeercapaciteit aanwezig om deze daling op te vangen;
• Door een publieke laadpaal te plaatsen op het parkeerterrein aan de Churchill-laan
nabij de basisschool, wordt het dubbelgebruik van deze publieke laadpaal bevorderd.
Omdat hierdoor het gebruik wordt bevorderd, wordt deze nieuwe locatie gekozen in
plaats van de eerder gekozen locatie op Binderseind.
Besluiten:
1. Twee parkeerplaatsen op de Churchill-laan in Gemert aan te wijzen als
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen conform de tekening in
de bijlage;
2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door het plaatsen van
verkeersbord E04 met het onderbord OB20 met daarop de tekst ‘alleen voor opladen
elektrische voertuigen’ en door het plaatsen van onderbord OB504, ‘geldt voor 2
parkeervakken’, uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990.
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3. Door het nemen van dit verkeersbesluit, komt verkeersbesluit 2021-29 te vervallen
(het opladen van elektrische laadpaal Binderseind). Met dit nieuwe besluit (2021-33)
wordt invulling gegeven aan de vraag naar een publieke laadpaal op de Churchilllaan en vervalt de beoogde publieke laadpaal aan Binderseind.
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Gemert, 17 november 2021
namens het college van burgemeester en wethouders,

de heer D. van Bree
Vakspecialist Verkeer en Vervoer

Dit document is digitaal ondertekend.
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Bezwaar
Als u het met dit besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van
verzending van deze brief bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft
genomen. Dat staat onder het besluit vermeld. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA
Gemert.
In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit 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.
Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en
hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend.
Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter.
De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige
voorziening kosten in rekening (griffierecht).

