Verkeersbesluiten
Valckenierstraat 67/Sarphatistraat 213

Nr. -/OR
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 24 mei 2005, nr. 05/4473.

Overwegende;
dat er op genoemde locatie een bouwroute zal komen ten behoeve van de vernieuwbouw
UvA ;
dat deze bouwroute zal worden gebruikt voor de aan –en afvoer van bouwmateriaal met
grote vrachtwagens;
dat de op de bouwroute gelegen parkeervakken zullen worden opgeheven in verband met de
veiligheid en bereikbaarheid:
dat de voormalige parkeervakken moeten worden vrijgehouden door middel van een
parkeerverbod:
dat, ter bevordering van de doorstroming van het bouwverkeer en de gebruikers van de
parkeergarage, er een stopverbod zal worden ingesteld voor de Valckenierstraat tussen Pancrasstraat
en Sarphatistraat:
dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q.
noodzakelijk kan worden geacht;
dat overleg met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling verkeer heeft
plaatsgevonden, die is gemandateerd namens de korpschef van het regionaal politiekorps
Amsterdam-Amstelland en akkoord gaat met onderstaand besluit;
dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van
het RVV 1990;
dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het
stadsdeel Centrum;

B e s l u i t e n:

- door het plaatsen van de borden E01 in te stellen een parkeerverbod tussen de Sarphatistraat 213
en de Valckenierstraat 67, aan beide zijden van de rijweg.
- door het plaatsen van de borden E02 een stopverbod in te stellen op de Valckenierstraat tussen
Sarphatistraat en Pancrasstraat, aan beide zijden van de rijweg.

Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum,
namens deze,

R. Lagendijk
Manager Rayon Centrum Oost
van de sector Openbare Ruimte,
Stadsdeel Centrum

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.
De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht
(Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks bestuur van
Stadsdeel Centrum, sector Algemene Zaken, Stadhuis Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden
gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het
indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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