Aanwijzingsbesluit Vergunningparkeren Ravenstein 2014

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar uitsluitend met een parkeervergunning mag
worden geparkeerd en tot het stellen van voorschriften van de parkeervergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

gelet op:
- artikel 2 van de Parkeerverordening Oss 1994;
- artikel 24, lid 1, sub g van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

besluit:
I.

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Vergunningparkeren Ravenstein 2014.

II.

In te trekken alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van
parkeerplaatsen waar uitsluitend met een parkeervergunning mag worden geparkeerd.

III.

Aan te wijzen de parkeerplaatsen waar slechts met een parkeervergunning als bedoeld
in artikel 2 van de vigerende Parkeerverordening geparkeerd mag worden, de straten:

A. Het gebied dat wordt begrensd door, of bestaat uit:
- Maasdijk vanaf de Van Coothweg tot aan de Walstraat
- De Van Coothweg
- De Molensingel
- De Landpoortstraat vanaf de Walstraat tot ter hoogte van nummer 28
- De Walstraat met uitzondering van het gedeelte tussen nummer 42 en nummer 47
- De Kolonel Wilsstraat
- De Middelsstraat
- De Servetstraat
- De Winkelstraat vanaf de Landpoortstraat tot aan de Nieuwstraat
- De Walhoek
- De Nieuwstraat met uitzondering van het gedeelte tussen nummer 11a en nummer
19
- De Fabriekstraat
- Kasteelseplaats
- De Sint Lucasstraat
- De Reinoutshof
- De Lombardstraat
- De Brouwerijstraat
- Dominee Hamenwinkelplaats

B. Alsook het parkeerterrein:
- Walstraat, tegenover nummer 45

C. Alsook de straat:
- De Hoge Graaf, tussen nummer 1 en nummer 12 en tussen nummer 30 tot en met 33

IV.

De plaatsen waar, en de tijden waarop het vergunningparkeren van kracht is, vast te
stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage ‘Aanwijzingsbesluit
Ravenstein 2014 – Overzicht Zone Vergunninghouders, versie A, d.d. 06-12-2013’.

V.

Te bepalen dat nadere voorschriften omtrent het gebruik van de parkeervergunning,
als de regels rondom de vergunningverlening zijn opgenomen in het ‘Uitwerkingsbesluit
Parkeren Oss en Ravenstein 2014’.

VI.

Dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 maart 2014.

Oss, 28 januari 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.J.H. van Schaijk

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

