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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
Gelet op:
de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

(RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene
wet Bestuursrecht (Awb),
de Mandaatregeling gemeente Cranendonck 2019, waarin aan de medewerker Ontwerp en
voorbereiding IV en Ontwikkeling III mandaat is verstrekt om namens hen verkeersbesluiten te
nemen.

Overweging ten aanzien van het concept besluit
Op het parkeerterrein van het station Maarheeze zijn alleen parkeerplaatsen zonder tijdsbeperking.
Voor het ophalen van reizigers of voor de bezoekers van de Locomotion Diner nabij het station is er
geen mogelijk om ergens even te kunnen parkeren. We zijn voornemens om de twee
taxiparkeerplaatsen aan te passen naar kort durend parkeren (max Ih) en om een taxi parkeervak bij
te maken aansluitend aan de bestaande vakken.
Belangenafweging
Hierbij is het volgende overwogen:
® Dat bezoekers van de Locomotion Diner hier kort durend kunnen parkeren;
• Dat automobilisten die reizigers ophalen hier kort durend kunnen parkeren;

• Dat er één taxi parkeerplaats blijft;
« Dat we de tijdsbepaling regelen door de blauwe schijf;
« Dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen
belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen
een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat;
• Dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn
bij de gemeente Cranendonck;
• Dat de bebording en belijning geregeld wordt volgens de overzichtstekening behorende bij
het verkeersbesluit.
Gehoord
Met betrekking tot dit verkeersbesluit is op 7-6-2019, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg
gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost Brabant.
Concept besluit
Op grond van vorenstaande overwegingen zijn burgemeester en wethouders voornemens om de
twee bestaande taxi parkeerplaatsen om te zetten naar kort durend parkeren (max Ih) en
aansluitend één taxi parkeerplaats extra te maken.
De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening: concept verkeersbesluit 1075761

Publicatie
Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het concept besluit in de Grenskoerier,
ligt het conceptverkeersbesluit onder de naam Kortdurend parkeren station Maarheeze ter inzage.
Vervolgens hebt u 6 weken de tijd om het concept verkeersbesluit in te zien in het gemeentehuis of
via onze website. Bent u het niet eens met de verandering die wij voorstellen? Dan kunt u uw
zienswijze indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking. Dit doet u door een brief te
sturen. Vermeld in deze brief het nummer van het (concept-) verkeersbesluit en een beschrijving van
uw zienswijze.

