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VERKEERSBESLUIT 
(DVL 11-05-2022) 

Gehandicaptenparkeerplaats centrum Dorst 
 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 

gelet op: 

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
(BABW); 

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

 
overwegende: 

• het verzoek van 20 april 2022 van het Klanbord Ongehinderd Oosterhout (KOO) om in de nabijheid 
van Spoorstraat 51 (centrum Dorst) een parkeerplaats aan te wijzen als individuele 
gehandicaptenparkeerplaats; 

• Uit steekproeven gedurende het jaar 2021 stellen wij vast dat er niet altijd voldoende ruimte is om 
dicht bij de winkels te kunnen parkeren; 

• dat het een openbare invalideparkeerplaats wordt beschikbaar voor bestuurders in het bezit van 
een gehandicaptenparkeerkaart; 

• dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie akkoord gaat met onderstaand 
besluit; 

• dat genoemde weggedeelte in beheer is bij de gemeente Oosterhout. 
 
besluiten: 

• nabij Spoortstraat 51 (centrum Dorst) één parkeerplaats aan te wijzen als gehandicapten-
parkeerplaats door het plaatsen van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats en het leggen van 
een tegel met het gehandicaptensymbool; 

 
Oosterhout, 11-05-2022 
 
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 
 

 
 


