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Reserveren parkeerplaats opladen elektrisch voertuig Dassenburcht.

Beste bestuur,
Ingevolge de sinds 2021 ingetrokken Verordening dorps- en wijkraden 2009 berichten wij u dat wij een
verkeersbesluit voor verkeersmaatregelen gaan nemen in uw beheersgebied.
Het gaat om het volgende besluit:
- Het reserveren van een tweede parkeerplaats ten behoeve van het opladen van een elektrisch
voertuig op de Dassenburcht in Apeldoorn;
De Dassenburcht in Apeldoorn is gelegen binnen de bebouwde kom van Apeldoorn. De weg maakt deel
uit van een verblijfsgebied. Dit betekent dat de verkeersfunctie op de weg ondergeschikt is aan de
verblijfsfunctie.
De verbetering van de luchtkwaliteit staat flink in de belangstelling. Sindsdien zijn landelijk en lokaal veel
maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van deze maatregelen is het bevorderen
van het gebruik van elektrische voertuigen. Het gebruik van elektrische voertuigen in de gemeente
Apeldoorn groeit ieder jaar. Hierdoor is een toenemende vraag ontstaan naar laadvoorzieningen in de
openbare ruimte.
Op basis van gebruiksgegevens is gebleken dat de laadpaal op de Dassenburcht ter hoogte van
huisnummer 32 zo veel gebruikt wordt, dat het reserveren van een tweede plaats gerechtvaardigd is. De
reservering wordt door middel van een verkeersmaatregel bewerkstelligd.
Op de onderstaande afbeelding is de locatie van de te reserveren parkeerplaats gevisualiseerd.
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Situatieschets

Indien u nader overleg wenst over de verkeersmaatregel, verzoeken wij u om binnen 14 dagen hierover
contact met ons op te nemen. Bij geen reactie wordt de verkeersmaatregel 14 dagen na dagtekening van
deze brief vastgesteld door middel van een verkeersbesluit. Voor de goede orde maken wij u erop attent
dat het verkeersbesluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen vervolgens binnen zes weken na
bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de maatregel een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van Apeldoorn.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,
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