
 

Zaak : Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken Paterserf  

Zaaknummer : 1002801 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 1002801  te 
vermelden. 

 

 
 
 
 
 

VERKEERSBESLUIT 
(MvB 21 maart 2023) 

Gehandicaptenparkeerplaats Paterserf 
 

 
 
 
 
 
 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 
 

Gelet op: 

• Op grond van 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 
onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

• Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is het college bevoegd tot het nemen van 
verkeersbesluiten voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden en verkeerstekens op het 
wegdek. 

 
Overwegende: 

• het intrekken van verkeersbesluit met kenmerk (MvB 23 februari 2023) van 2 maart 2023, vanwege 
de verkeerde ligging van het aangewezen parkeervak;  

• het verzoek van 9 december 2022 van de bewoner van Paterserf om in de nabijheid van de woning 
een parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats, t.h.v. ingang blok 2 
het 2e parkeervak aan de rechterzijde van de parkeerhavens; 

• aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder; 

• het dringend gewenst is dat aanvrager een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter beschikking 
staat en dat niet op een andere wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien; 

• 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.  

• 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: 

• in de Paterserf één parkeerplaats aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

 
 

Door: 

• het plaatsen van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, met een onderbord met daarop het 
kenteken; 

een en ander overeenkomstig tekening “Gehandicaptenparkeerplaats Paterserf ”. 
 

De individuele gehandicaptenparkeerplaats vervalt van rechtswege:  

• binnen één maand na verhuizing;  

• binnen één maand na overlijden;  

• drie maanden na het vervallen van de gehandicaptenparkeerkaart; 

• bij het niet meer in bezit zijn van een motorvoertuig; 

• bij het niet meer in bezit zijn van een geldig rijbewijs.  
Het is verplicht de gemeente in kennis te stellen indien één van bovenstaande gevallen zich voordoet. 
 
Oosterhout, 23 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.  
 

http://www.oosterhout.nl/

