
 

Zaak : Instellen plaatselijk parkeerverbod Doctor Poelsstraat 

Zaaknummer : 1002439 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 1002439 te vermelden. 

 

 
VERKEERSBESLUIT 
(DVL 5 december 2022) 

Instellen plaatselijk parkeerverbod op Doctor Poelsstraat 
 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 

gelet op: 

• het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); 

• het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990); 

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); 

• het raadsbesluit van 28 maart 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van Verkeersbesluiten 
is overgedragen aan burgemeester en wethouders; 

 
overwegende: 

• dat er zich in de Doctor Poelsstraat een aantal opritten bevinden;  

• dat enkele opritten worden gebruikt voor het stallen van een voertuig;   

• er met regelmaat aan de overzijde van de rijbaan wordt geparkeerd;   

• dit de toegankelijkheid van de opritten belemmerd;  

• dat het instellen van een eenzijdig en plaatselijk parkeerverbod de toegankelijkheid zou 

verbeteren;  

• dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot: 

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of 

van de functie van objecten en gebieden; 

• dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie; 

• dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Oosterhout. 
 
besluiten tot het: 

• instellen van een parkeerverbod op de oostzijde van de Doctor Poelsstraat over een lengte 
van ca. 20 meter; 

 
e.e.a. zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit. 
 
door: 

• het aanbrengen van een gele onderbroken streep, aan enerzijde van de rijbaan, over een 
lengte van ca. 20 meter met bijbehorend RVV E01 bebording;  

 
 
Oosterhout, 2 maart 2023 
 
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout, 

 

 

 

J. Krijnen 

Teamleider Buiten Beleid 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Bezwaar  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na publicatie van 

dit besluit een ondertekend bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Vermeld in deze brief de datum, 

uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar. Ten 

slotte is het belangrijk dat u de brief ondertekent. Een bezwaarschrift indienen kan ook via het Digitaal 

Loket op www.oosterhout.nl.  

Bijlage  
De locatie op detailniveau 

 

 

 
  

  

 

 


