Besluit parkeerregeling grote voertuigen (artikel 5.8 lid 1 en 2 APV)
Het college van Hattem;
overwegende, dat door het dagelijks her en der parkeren van vrachtwagens en andere grote
voertuigen in de gemeente in veel gevallen het uitzicht van omwonenden werd geschaad,
groenstroken werden vernield, buitensporig veel parkeerruimte in beslag werd genomen, het
uiterlijk aanzien van de gemeente werd geschaad en de verkeersveiligheid niet werd
bevorderd als gevolg van het ontstaan van onoverzichtelijke situaties;
dat het in verband daarmede noodzakelijk werd geacht om in deze regulerend op te treden;
dat bij besluit van 5 maart 1991 een parkeerregeling is ingesteld;
dat het college bij besluit van 30 juni 1998 de parkeerregeling opnieuw heeft ingesteld op
grond van de in 1998 vastgestelde nieuwe Algemene plaatselijke verordening;
dat de raad op 22 juli 2009 heeft besloten tot vaststelling van de “Verordening tot 17e
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem”;
dat het betreffende artikel is hernummerd van artikel 5.1.7 tot art. 5.8;
dat het gewenst is dat de ingestelde parkeerregeling blijft gelden en derhalve de regeling op
basis van de gewijzigde verordening opnieuw dient te worden vastgesteld;
gelet op het bepaalde in artikel 5.8, lid 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening;
besluit :
1. tot het intrekken van het genoemde collegebesluit van 30 juni 1998.
2. te bepalen op grond van artikel 5.8, lid 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening
dat het parkeren van voertuigen die een lengte hebben van meer dan 6 meter of een
hoogte van meer dan 2,4 meter in de gemeente Hattem van maandag t/m vrijdag van
18.00 tot 08.00 uur en in het weekend verboden is.
3. dat het onder 2 vermelde verbod van ma t/m vrijdag van 18.00 tot 08.00 uur niet geldt op
de volgende locaties:
- het parkeerterrein ‘de Bleek’;
- de Netelhorst;
- het parkeerterrein hoek Hazenakker/Konijnenbergerweg;
- de 1e en 3e Industrieweg.
4. dat het onder 2 vermelde verbod in het weekend niet geldt op de volgende locaties:
- de 1e en 3e industrieweg;
5. dat dit besluit in werking treedt daags na haar bekendmaking.
Hattem, 22 december 2009
Het college van Hattem,
de secretaris,

de burgemeester,

