Aanwijzingsbesluit opheffen parkeergelegenheid bestemd voor vergunninghouders ‘autodate’
Sophiaplein 2
Nr. 2015/485815
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;
gelet op de Parkeerverordening 2012 en de Verordening parkeerbelastingen 2015.
Overwegende:
dat de Sophiaplein in beheer is bij de gemeente Haarlem;
dat ter hoogte van de Sophiaplein 2 een parkeergelegenheid voor een tweetal vergunninghouders
aanwezig is door middel van de aanwezigheid van het verkeersbord E9 van bijlage 1 van het RVV
1990;
dat door middel van een onderbord de betreffende parkeergelegenheid is gereserveerd voor een
tweetal voertuigen van autodate-bedrijven;
dat deze voertuigen worden ingezet voor het concept autodelen (autodate);
dat de gemeente Haarlem schriftelijk de mededeling van autodate-bedrijf Greenwheels heeft
ontvangen dat de betreffende parkeergelegenheid niet meer wordt gebruikt voor het concept;
dat de gereserveerde parkeerplaatsen voor autodate niet gebruikt wordt door andere aanbieders van
het concept autodate;
dat de gereserveerde parkeerplaatsen dan ook kunnen worden opgeheven;
dat na opheffing de parkeerplaats openbaar toegankelijk is;
dat de gereserveerde parkeerplaatsen volgens artikel 3 van de Parkeerverordening 2012 kunnen
worden opgeheven door middel van een besluit van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Haarlem.
Het besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:
- de parkeerplaatsen voor vergunninghouders ‘autodate’ ter hoogte van de Sophiaplein 2 op te
heffen door middel van het verwijderen van het verkeersbord E9 van bijlage 1 van het RVV
1990 met het onderbord autodate en het onderbord waaruit blijkt dat het om twee
parkeervakken gaat.

Situatieschets:

Aldus vastgesteld op ... ...... 2015 te Haarlem
De burgemeester en de secretaris van de gemeente Haarlem,

De burgemeester

de secretaris

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het gemeenteblad Haarlem. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en
wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en
het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden
waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit
bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het
bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van
de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een
verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

