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Verkeerbesluit 2022-08 
Instellen Parkeerverbod Burgemeester Termeerstraat 3-5  
  
Nummer besluit: VKB2022-08 
Datum besluit: 13-10-2022 
  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo 
  
Gelet op 
 

• artikel 2, lid 2 sub a en artikel 2, lid 3 sub a van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna 
WVW1994) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels respectievelijk strekken 
tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of 
schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het 
bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik; 

• artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, verkeersbesluiten worden genomen door 
burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet 
in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap; 

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, een verkeersbesluit moet worden genomen voor de 
plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden 
voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

• artikel 24 van het BABW, verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de 
korpschef van de politie; 
 

Overwegende dat 

• de maatregel bedoelt is om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, zodat 
voertuigen op een goede wijze de woningen kunnen bereiken, alsmede het goed 
kunnen inrijden en wegrijden van de opritten bij de woningen; 

• de Burgemeester Termeerstraat 3-5 een doodlopende weg is; 

• het wegprofiel te smal is voor straatparkeren aan beide zijden van de Burgemeester 
Termeerstraat ter hoogte van huisnummers 3 en 5; 

• Er regelmatig overlast plaatsvindt door bezoekers van het naastgelegen sportcentrum; 

• de leefbaarheid bij de woningen aan de Burgemeester Termeerstraat ter hoogte van 
huisnummers 3 en 5 in de huidige situatie  onder druk staat door de veroorzaakte 
parkeeroverlast; 

• de naastgelegen panden kunnen beschikken over voldoende parkeergelegenheid; 

• de weg in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Geldrop-Mierlo; 

• belanghebbenden kennis kunnen nemen van deze maatregel via het weekblad 
Middenstandbelangen, de gemeentelijke website en via het gemeentelijk blad op 
www.officielebekendmakingen.nl; 

• het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van 
de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit. 

 
nemen, gelet op het voorgaande, het volgende 
 
Besluit: 
 

1 Het instellen van een parkeerverbod vanaf de T-kruising ter hoogte van het perceel 
Burgemeester Termeerstraat 3 tot en met het einde van de straat. Dit wordt gedaan 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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door het plaatsen van het bord E1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) 1990, aan het begin van de straat. 
 

Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage. 
  
Bent u het niet eens met ons besluit?  
 
Bezwaar 
Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar bij ons 
aantekenen. Het bezwaarschrift bevat ten minste uw naam en adres, de datum waarop u het 
bezwaarschrift heeft geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift door u te zijn 
ondertekend. Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo richten. Het postadres is postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor 
kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-
maken/. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren 
/ E-Herkenning voor bedrijven).   
 
Voorlopige voorziening 
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan 
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Aan 
het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.  
Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij genoemde 
rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze worden ingediend. Daarvoor moet u eveneens 
beschikken over een digitale handtekening. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
 
 
Geldrop-Mierlo, 13 oktober 2022 
  
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Barbara Savelsberg 
Afdelingsmanager Ruimte  
  
Bijlage:       VKB 2022-08 Kaartbijlage 
 
Op donderdag 13 oktober 2022 wordt dit besluit bekendgemaakt via het gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Een kennisgeving van dit besluit wordt op donderdag 13 oktober 
2022 gepubliceerd in weekblad Middenstandbelangen. Het besluit met tekening ligt vanaf 
donderdag 13 oktober 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop. 
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