
Aanwijzingsbesluit Magnolialaan Hazelaarlaan 

Registratienummer: 2021-024046 (DOS-2021-004247) 

  

Aanwijzen zone parkeren voor vergunninghouders Magnolialaan en Hazelaarlaan 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; 

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2010 en artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 

2020; 

  

Overwegende: 

dat de gemeente Apeldoorn op basis van de Parkeerverordening 2010 vergunninggebieden binnen de 

gemeente Apeldoorn kan aanwijzen ter regulering van het parkeren; 

  

dat in de omgeving van het Openluchtbad Boschbad al een groot enkel parkeren voor vergunninghouders 

is, zone Berg & Bos; 

  

dat de straten Magnolialaan en Hazelaarlaan nog geen onderdeel zijn van de zone parkeren voor ver- 

gunninghouders; 

  

dat er in de nabije omgeving een groot parkeerterrein beschikbaar is voor bezoekers van het Boschbad; 

  

dat ondanks de nabijheid van het parkeerterrein steeds meer bezoekers van het Boschbad in de Mag- 

nolialaan en de Hazelaarlaan parkeren; 

  

dat dit voor parkeeroverlast zorgt de bewoners van de Magnolialaan en de Hazelaarlaan en de bereik- 

baarheid van deze straten voor onder andere hulpdiensten door het parkeergedrag wordt beperkt; 

  

dat het derhalve wenselijk is om een zone voor vergunninghouders in te stellen voor de Magnolialaan 

en de Hazelaarlaan; 

  

dat enkel tijdens de maanden dat het Boschbad geopend is, er sprake is van parkeeroverlast; 

  

dat een parkeervergunningsplicht wordt ingesteld welke geldt van 10:00 – 15:00 uur vanaf 1 juni tot 1 

september, zoals bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening 2010 van de gemeente Apeldoorn; 

  

dat bovengenoemde zone voor vergunninghouders zal gelden voor de Magnolialaan en de Hazelaarlaan; 

  

dat bovengenoemde zone voor vergunninghouders te realiseren is door middel van het plaatsen van 

verkeersborden E9 (zone begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 op de aansluitingen van de 

Magnolialaan met de Jasmijnlaan en de aansluiting van de Hazelaarlaan met de Felualaan met een 

onderbord waarop staat dat de zone voor vergunninghouders van kracht is van 1 juni tot 1 september 

van 10:00–15:00; 

  

Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn besluit: 

  

A de Magnolialaan en de Hazelaarlaan aan te wijzen als gebied waar houders van een geldige parkeer- 

vergunning mogen parkeren, geldend vanaf 1 juni tot 1 septembervan 10:00 - 15:00 uur, als bedoeld 

in artikel 2 van de Parkeerverordening 2010, door het plaatsen van verkeersborden E9 (zone vergun- 

ninghouders begin en einde) van bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 

(RVV 1990) met een onderbord 1 juni tot 1 september van 10:00 – 15:00 hr’; 

  

B in alle schriftelijke en fysieke uitingen, waaronder de zoneborden op straat en de gemeentelijke par- 

keerverordening, deze zone te omschrijven als “Zone MH”; 

  

C de in A genoemde maatregel in werking te laten treden met ingang van 1 juni 2021. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
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Chris Lagendijk 

Afdelingshoofd 

  

Bezwaarclausule 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethouders 

van Apeldoorn bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de 

datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en 

Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het for- 

mulier www.apeldoorn.nl (digitaal loket). 
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