
Bekendmaking verkeersbesluit parkeren grote voertuigen 2013 

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 20 november 2013 diverse verkeersbesluiten 
bekendgemaakt in de Staatscourant. 
Dit betreft de volgende besluiten: 
 

- Alle verkeersbesluiten over de verkeersborden E1, E8 en E8a (inclusief de onderborden) in te trekken op 
de nieuw aangewezen vrachtwagenparkeerplaatsen (zie ‘aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen 
2013’); 

- het parkeren van personenauto’s toe te staan op maandag tot en met vrijdag van 6 tot 18 uur op de 
volgende locaties: zuid en oostzijde Dubbelweg, westzijde HA Lorentzstraat tussen Wilem Sneliusweg 
en de Dirck Uytenboogaertstraat (t/m parkeerhaven net voorbij het kruispunt H.A. Lorentzstraat/Dirck 
Uytenboogaertstraat), noordzijde Kreekweg, zuidzijde Lindtsedijk tussen Oudemaasweg en Uilenkade, 
zuidzijde Lindtsedijk tussen Dubbelweg en Merwedeweg en zuidzijde Molenvliet. 

- Het parkeren van grote voertuigen op de buitenzijde van de Ter Steeghe Ring te beperken. Het is daarbij 
voor grote voertuigen toegestaan om te parkeren op maandag tot en met vrijdag van 18 tot 6 uur en 
zaterdag tot en met zondag de hele dag.  

- Het parkeren van personenauto’s op de buitenzijde van de Ter Steeghe Ring te beperken. Het is daarbij 
toegestaan voor personenauto’s om wel te parkeren op maandag tot en met vrijdag van 6 tot 18 uur. 

- Een parkeerverbod in te stellen op de binnenzijde van de Ter Steeghe Ring. 
 

Deze besluiten treden in werking op de dag dat de betreffende verkeersborden of de markeringen zijn 
aangebracht. 
 
Bezwaar maken 

Tegen genoemde besluiten kunt u binnen zes weken met ingang van 21 november 2013 tot uiterlijk 2 januari 
2014 bij het college van Burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen, staat elders op deze 
pagina. 
 
Nadere informatie 

De stukken liggen tot 2 januari 2014 ter inzage op het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met accountmanager verkeer Constantijn van Kooten Niekerk, via telefoon: 14 078 of per e-mail: 
gemeente@zwijndrecht.nl. 
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Aanwijsbesluit parkeren grote voertuigen 2013 
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 oktober 2013, ter uitvoering van 
artikel 5.8, tweede lid van de APV de volgende besluiten hebben genomen:  

1. Alle aanwijsbesluiten voor alle vrachtwagenlocaties binnen de gemeentegrenzen in te 
trekken.  

 
2. Het verbod voor het parkeren van voertuigen, die met in inbegrip van de lading, een 

lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter niet te 
laten gelden voor de volgende weggedeeltes: 

a. Zuid en oostzijde van de Dubbelweg; 
b. Westzijde H.A. Lorentzstraat tussen Willem Sneliusweg en Dirck Uytenboogaertstraat 

(t/m parkeerhaven net voorbij kruispunt H.A. Lorentzstraat / Dirck 
Uyenboogaertstraat) 

c. Noordzijde Kreekweg; 
d. Zuidzijde Lindtsedijk tussen Oudemaasweg en Uilenkade; 
e. Zuidzijde Lindtsedijk tussen Dubbelweg en Merwedeweg; 
f. Zuidzijde Molenvliet; 
g. Buitenzijde Ter Steeghe Ring; 
h. Parkeerterrein Industrieweg/Nessenweg van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 

uur; 
i. De helft van de parkeerplaats aan de noordzijde van de Plantageweg direct ten 

noordwesten van de afrit A16 met (maximaal 1 uur parkeren). 
 

3. De besluiten treden in werking met ingang van de dag dat de betreffende bebording 
is aangebracht 

 
  
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het 
genoemde besluit. 
 
 
Zwijndrecht, 20 november 2013 
 
 
 
 


