INTREKKING VAN HET AANWIJZINGSBESLUIT PARKEERPLAATSEN N224 NOODVERORDENING
CORONAVIRUS VGGM

De voorzitter van de VGGM,
Overwegende,






dat op 27 maart 2020 de 'Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM' is vastgesteld en
bekendgemaakt;
dat op 7 april 2020 de voorzitter van de Veiligheidsregio een aanwijzingsbesluit heeft genomen
waarin de parkeerplaatsen en parkeerhavens aan en langs de N224 in de gemeente Ede aan beide
zijden niet toegankelijk gemaakt zijn voor gemotoriseerd verkeer op zaterdagen, zondagen en
feestdagen;
dat door de gewijzigde noodverordening en omstandigheden er geen aanleiding meer is om de
locatie langer als verboden aan te wijzen;
dat de burgemeester van Ede de voorzitter verzoekt de besluiten op bovenstaande gronden in te
trekken.

BESLUIT:
I.

Het Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen N224 Noodverordening Coronacrisis in te trekken.

II.

Dit besluit treedt in werking direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de VGGM.

Arnhem, 16 juni 2020
De Voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

A. Marcouch

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de voorzitter Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste
bevatten: naam van de indiener; dagtekening; aanduiding, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
(onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden); de gronden van het bezwaar.
Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem verzoeken om een voorlopige voorziening
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige
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voorziening is slechts mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. Het verzoek moet
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
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