
 

 
ONTWERP-VERKEERSBESLUIT 

 
Het aanwijzen van 2 parkeervakken op het parkeerterrein van de (nieuw) te realiseren 
Aldi-supermarkt als (openbare) gehandicaptenparkeerplaats aan de Hoofdstraat 193-
195 te Overdinkel.  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 
 
Gelet op: 

• de ontwikkeling van een (nieuwe) Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat 193-195 te 
Overdinkel, waarbij parkeergelegenheid voor minder validen dient te worden 
ingericht. 

• de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer (BABW); 

 
Overwegende dat: 

• op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te 
worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, 
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of 
wordt gewijzigd; 

• Het wenselijk is om parkeergelegenheid aan te wijzen ten behoeve van het 
motorvoertuig op meer dan twee wielen van minder validen en dat hiermee is voldaan 
aan het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van 
weggebruikers zoals vermeldt in artikel 2, lid 1, sub a en b, van de WVW 1994; 

• het betreffende weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom van Overdinkel; 

• overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer overleg is gepleegd met een verkeersadviseur van de politie-eenheid 
Oost Nederland, district Twente, waarbij de politie heeft getoetst op 
handhaafbaarheid en een positief advies heeft afgegeven voor dit besluit; 

• derhalve dit ontwerpbesluit op 16 juni 2021 ter openbare kennis is gebracht door 
publicatie in de Staatscourant; 

• daarbij kenbaar is gemaakt dat het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende 
stukken, met ingang van 17 juni 2021, gedurende zes weken ter inzage liggen bij de 
publieksbalie van de gemeente Losser in ‘t Lossers Hoes te Losser; 

• belanghebbenden tevens gewezen zijn op het feit dat vanaf 17 juni 2021 gedurende 
zes achtereenvolgende weken een zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit 
ingediend kan worden;    

    
 



 
BESLUIT: 

 
door plaatsing van verkeersbord model E6 (zijnde gehandicaptenparkeerplaats) 
overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 
1990) en conform de bij dit besluit behorende tekening, 2 parkeervakken op het 
parkeerterrein van de Aldi aan de Hoofdstraat 193-195 te Overdinkel aan te duiden als 
(openbare) gehandicaptenparkeerplaats; 
 

 
 
Losser, 11 Juni 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser 
namens deze, 
de teamleider van Team Beheer Fysieke Ruimte 

 
 
T. Nijkamp 
 



MEDEDELINGEN: 
Dit besluit wordt gepubliceerd op 16 juni 2021 door: 

- plaatsing/publicatie in de Staatscourant; 
- plaatsing in de ‘Week van Losser’ 

 
Het besluit ligt met ingang van 17 juni 2021 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie in ‘t 
Lossers Hoes te Losser.  
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de 
volgende dagen en tijden: 

• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur; 

• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur; 

• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur. 
 
Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit dan kunt u een zienswijze indienen binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U 
kunt uw zienswijze richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,  
(7580 AB) Losser. 

 
 


