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Vermelding (telefoon)gesprek 
Over dit verzoek heeft u op 25 april 2022 contact gehad met de Wet open 
overheid (Woo)  coördinator Zeeland West Brabant.  
De volgende onderdelen zijn besproken. 

• Punt 1: 
o Punt 1 en 6 kunnen we bij elkaar pakken.  
o Er is aan u uitgelegd dat het niet mogelijk is om in de 

systemen terug te kijken naar 2003. Dat we maximaal 10 jaar 
terugkijken. 

o Op 17 en 18 juli is er een incident geweest, U vraagt zich af 
wat daarvan op papier/systeem/mail van staat. U heeft 
meerdere belletjes van de politie gehad o.a. van  

  
• Punt 2 vervalt. 
• Punt 3: op 17 januari 2018 is er een overleg geweest: U wil weten wat 

Paul daarvoor op papier/systeem/mail (ed.) heeft gezet. 
• Punt 4: op 26 oktober 2020 is er een overleg geweest.  

 aan zijn collega’s zou aangeven om 
rekening te houden dat er niet bekeurd zou worden. U wil graag weten 
wat hiervan op papier/systeem/mail (e.d.) is gezet. noemde het 
aangeven volgens U “aangekondigde mededeling”. 

• Punt 5 vervalt: ik heb U uitgelegd dat we geen bijlage hebben 
meegestuurd. Mogelijk dat het logo van de gemeente als image is 
doorgekomen. 

• Punt 6: samenvoegen met punt 1. U wil naast documenten, mailing en 
mutaties ook alle andere gegevensdragers vermelden. 

 
Vermelding briefwisseling  
Op 29 maart 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de beoordeling van uw verzoek meer tijd 
in beslag neemt dan vier weken. Uw verzoek is zo omvangrijk, dat het niet lukt 
daar binnen vier weken inhoudelijk op te reageren en ik hiervoor vier weken 
extra nodig zou hebben.  
 

1. Wettelijk kader 
Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht, daarom behandel ik 
uw verzoek op grond van deze nieuwe wetgeving.  
 

2. Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek heb ik gezocht in de digitale archiefsystemen/e-mail 
inboxen van betrokken medewerkers en Basisteam Bergen op Zoom.  
Aan de teamleden is gevraagd (via de teamleiding) om alle documenten 
rondom het WOO verzoek op te zoeken op hun team map en in hun mail. 
Privacydesk heeft gezocht in BVH met als zoekterm “Pastoor Jutenlaan”. 
 
Er zijn documenten aangetroffen 
Bij deze inventarisatie zijn documenten aangetroffen. 
Deze documenten zijn genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. 
In deze brief wordt vanaf nu verwezen naar de nummers op de inventarislijst, 
zodat voor u duidelijk is wat ik per document heb besloten en waarom ik dit heb 
besloten.  
U vraagt om documenten van een incident geweest op 17 en/of 18 juli. Uit 
navraag is gebleken dat hiervan geen documenten zijn. 
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Reeds openbare documenten  
De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een 
(aantal) document(en) is reeds openbaar en staat op de inventarislijst als 
zodanig aangemerkt.  
 

3. Zienswijzen 
Op 20 mei 2022 heb ik u telefonisch laten weten dat de betrokken 
belanghebbende, de gemeente Bergen op Zoom, is gevraagd zijn mening te 
geven over de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde 
informatie.  
 

4. Besluit 
 
Openbaar met uitzondering van persoonsgegevens 
Ik besluit om de documenten openbaar te maken, met uitzondering van de 
persoonsgegevens die daarin staan. Op de inventarislijst staat bij deze 
documenten aangegeven dat slechts de uitzonderingsgrond uit art 5.1 tweede 
lid, aanhef onder e van de Woo is toegepast.  
 
Gedeeltelijk openbaar 
De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de 
motivering van dit besluit verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” 
onder vijf van deze brief. 
 

5. Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  
Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 
daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van 
de Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt 
dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 
beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 
hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die 
de uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel 
dat wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De 
Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is.  
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per 
zin. Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een 
absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het 
een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het 
algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de 
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid 
zwaar. Als ik informatie weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat 
geldt nog sterker als de informatie ouder dan vijf jaar is. 
Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit 
betekent dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet 
openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of 
ik de informatie openbaar maak.  
In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen welke 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 
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Nationale identificatienummers 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Woo mag ik 
geen informatie openbaar maken als dit een nationaal identificatienummer 
betreft, zoals het burgerservicenummer of het kenteken van een voertuig. In 
een aantal documenten staan nationale kentekens. Ik zal deze nationale 
identificatienummers daarom niet openbaar maken. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik 
geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en 
dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij (bepaalde passages 
uit) bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat 
de identiteit van betrokkene niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy 
kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze 
persoonsgegevens niet openbaar. 
In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het 
gaat om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer 
namen, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van 
goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen 
dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de 
betrokken ambtenaar/ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om 
het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar 
in contact treedt, maar om, openbaarmaking op grond van de Woo 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad  
Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is 
het overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een 
kring van bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een 
bestuurlijke aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad 
kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. 
Ten aanzien van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen 
geldt het volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden 
persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern 
beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke 
adviezen, meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van 
intern beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere 
onderdelen met een overwegend objectief karakter.  
Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 
kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig 
om te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ik acht het in dit geval 
ook niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om 
met toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen 
toch openbaar te maken. Gelet hierop maak ik in dit dossier de persoonlijke 
beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad niet openbaar. 
 

6. Wijze van openbaarmaking en publicatie 
De documenten die openbaar worden, worden samen met deze brief schriftelijk 
aan u toegezonden.  
 
Plaatsing op internet 
Dit besluit en de/het document(en) die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar 
wordt/worden, worden op www.politie.nl gepubliceerd. 
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Afschrift aan belanghebbenden 
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbende(n). 
 
 
Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende via . Voor meer informatie over 
de Woo-procedure, kunt u kijken op www.politie.nl/woo/.  
 
Als u nog vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact 
opnemen met ondergtekende 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hoogachtend, 
 
De korpschef van politie, 
namens deze, 
 
de politiechef van eenheid Zeeland West Brabant  
namens deze,  
  

 
Medewerkster Privacy desk 
 
 
Mogelijkheden bezwaar 
Tegen bovengenoemd besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht b innen zes weken na dagtekening van verzending daarvan, schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen b ij de korpschef van politie, t.a.v. de afdeling Juridische 
Zaken van de eenheid Zeeland-West-Brabant, Postbus 8050, 5004 GB TILBURG. 
 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres, 
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de 
gronden van bezwaar. Tevens wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht, mee te zenden. Ook dient een volmacht te worden verstrekt, indien 
het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar namens deze wordt ingediend. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit 
 

 



  
 
 
 
 
Bijlage 1 Inventarisatielijst WOO behorende bij 2022-0028807 

NR Document                      Datum  Aard       Openbaren       Uitz.grond       Opmerkingen  

Pagina 1 van 2 
 

01 20220324 msg-FW_ Onderbouwing 
afwijzing uitspraak 
bezwaarschriftencommissie pdf 

2022-03-24 Email Ja Woo art 5.1 onder 2 e 
Woo artikel 5.2, tweede lid 

1e van de mail deel valt door 
de datum buiten de reikwijdte 
van het verzoek. 
bijlages zijn 02, 03 en 10. 

02 20190807 Bijlage 1 20190520 
Onderbouwing .docx 

2019-05-20 Notitie Ja Woo art 5.1 onder 2 e Onderbouwing gemeente BoZ 

03 20210706 msg-Betr. handhaven op 
parkeren voor in-_ uitrit Pastoor 
jutenlaan .pdf 

2021-07-06 Email Ja Woo art 5.1 onder 2 e 
artikel 5.2, tweede lid 

Mail van 6 juli 2021, bijlages 
zijn 04, 05 en 07 

04 20210706 Bijlage 1-Illegaal gebruik 
parkeren op in- uitrit P. Jutenlaan .pdf 

2021-07-06 Foto 
  

Reeds openbaar, zie vorige 
WOB  

05 20210201 msg-FW_ uitspraak rechtbank 
inzake pdf 

2021-02-01 Email Ja Woo art 5.1 onder 2 e 
artikel 5.2, tweede lid 

Bijlage is 06 en logo Green 
Vally CMS 

06 20210201 Bijlage 1-BRE 19-6100 
uitspraak 29-01-2021.PDF 

2021-01-28 Uitspraak 
rechtbank  

nee 
 

Reeds openbaar op 
rechtspraak.nl 

07 20201002 msg-RE_ Vraag over 
handhaving P. Jutenlaan inrit 
parkeren.pdf 

2020-10-02 Email 
  

Reeds openbaar, zie vorige 
WOB, bijlage is 09  

08 20201002 Bijlage 1-Mutatierapport BVH-
Past Jutenlaan .pdf 

2020-10-01 BVH document 
  

Reeds openbaar, zie vorige 
WOB 

09 20190706 msg-Parkeerplaats Pastoor 
jutenlaan .pdf 

2019-07-06 Email Ja Woo art 5.1 onder 2 e Mail met advies 
verkeersbesluit, bijlage is 10 

10 20190706 Bijlage 1 - 2019-07-04 APP 
Pastoor Jutenlaan  BoZ.pdf 

2019-07-04 Brief Ja Woo art 5.1 onder 2 e 
 

11 Verbaliseren Pastoor Jutenlaan 2021-07-31 Email Ja Woo art 5.1 onder 2 e 
 

12 PL2000_2012164210_1 2012-08-01 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 1 e 
Woo art 5.1 onder 2 e 

 



  
 
 
 
 
Bijlage 1 Inventarisatielijst WOO behorende bij 2022-0028807 

NR Document                      Datum  Aard       Openbaren       Uitz.grond       Opmerkingen  

Pagina 2 van 2 
 

13 PL2000_2012198585_1 2012-09-12 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 1 e 
Woo art 5.1 onder 2 e 

 

14 PL2000_2016165146_1   2016-06-20 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 2 e  
15 PL2000_2016330404_1 2016-12-28 BVH document Ja  Woo art 5.1 onder 1 e 

Woo art 5.1 onder 2 e 
 

16 PL2000_2017122415_1 2017-05-27 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 2 e  
17 PL2000_2017258696_1 2017-10-26 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 1 e 

Woo art 5.1 onder 2 e 
 

18 PL2000_2018019936_1 2018-01-24 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 1 e 
Woo art 5.1 onder 2 e 

 

19 PL2000_2020259844_1 2020-10-01 BVH document 
  

Reeds openbaar, zie vorige 
WOB  

20 PL2000_2021092841_1   2021-04-13 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 2 e  
21 PL2000_2021188018_1 2021-07-17 BVH document Ja Woo art 5.1 onder 1 e 

Woo art 5.1 onder 2 e 
 

 







Verweerschrift  

 
 

Er is een reconstructie geweest van de Pastoor Jutenlaan die qua ontwerp gedeeld is met de 
bewoners/ ondernemers.  
Het stond eenieder vrij hier een reactie (zienswijze) op te geven. Hier is door bezwaarmaker geen 
gebruik van gemaakt. 
 
Bezwaarmaker heeft geaccepteerd dat er een in-/uitrit is aangeduid om zijn garage te bereiken. 
 
Op het moment dat over is gegaan tot aanleg van het groenstrookje voor de deur zijn medewerkers 
aangesproken op de aanplant van deze strook.  bleken problemen te 
hebben met de aanplant van een haag.  
 
Tijdens een gesprek op het stadskantoor zijn afspraken gemaakt met , om het bord laad- 
en losstrook te verwijderen en een kruis aan te brengen op de uitrit om ongewenst parkeren op zijn 
in-/uitrit te voorkomen. Het plantvak tussen de parkeerstrook en het fietspad blijft i.v.m. de 
verkeersveiligheid. De afspraken zijn vastgelegd in een brief.  
 
Na plaatsing van een kruis op de in-/uitrit heeft bezwaarmaker, na constatering van het bevoegd 
gezag, zelf een parkeerovertreding op eigen in-/uitrit begaan. Hiervoor heeft bezwaarmaker een 
proces verbaal (PV) gekregen. 
 
Laden en lossen is namelijk toegestaan op de in-/uitrit en biedt voor bezwaarmaker de mogelijkheid 
om op korte afstand van zijn perceel te laden en lossen ongeacht de functie van in-/uitrit. Parkeren 
mag daarentegen dus niet. 
 
Na het proces verbaal heeft bezwaarmaker een aanvraag gedaan om ontheffing op kenteken te 
krijgen om te mogen parkeren voor de in-/uitrit van zijn garage. Dit gedeelte maakt namelijk 
onderdeel uit van de openbare weg. 
Bezwaarmaker refereert aan de bevoegdheid van de wegbeheerder (artikel 87) van het reglement 
verkeersregels en verkeerstekens (RVV) om op basis van artikel 24 van het RVV ontheffing te 
verlenen. 
 
Hieronder de toelichting op artikelen 24 en 87; 
 
 
Artikel 87 RVV zegt het volgende; 
Als iemand met een voertuig wil rijden of parkeren waar dat niet mag, is daarvoor een RVV-
ontheffing nodig. RVV staat voor Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De RVV ontheffing 
geldt alleen voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels. Artikel 87 van het RVV geeft aan 
waarvoor wel en waarvoor geen ontheffing kan worden verleend. Artikel 87 is daarmee het wettelijk 
kader.  
 
Uitgangspunt is “nee, tenzij”. Het RVV is wetgeving en een toegestane overtreding daarvan moet 
niet vanzelfsprekend zijn. De aanvrager geeft aan waarvoor en waarom hij een ontheffing nodig 
heeft. Een ontheffing wordt alleen verleend, als het voor de uitvoering van werkzaamheden of 
activiteiten noodzakelijk is. De ontheffing geldt dan ook alleen bij uitoefening van diezelfde 
activiteit. Bijvoorbeeld: als een bedrijf een parkeerontheffing nodig heeft in verband met 
werkzaamheden door de week, is deze ontheffing niet geldig om te winkelen in het weekend. 
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Artikel 24 onder 1 RVV zegt het volgende; 

 1. 
De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: 

o a. 
bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan; 

o b. 
voor een inrit of een uitrit; 

o c. 
buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg; 

o d. 
op een parkeergelegenheid: 
1°. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven 
voertuigcategorie of groep voertuigen; 
2°. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is 
aangegeven; 
3°. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden; 

 e. 
langs een gele onderbroken streep; 

 f. 
op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; 

 g. 
op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage 
I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend. 

o 2. 
Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een 
onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende 
geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren. 

o 3. 
De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren. 

o 4. 
Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 
of E11 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken 
worden geparkeerd 

 
Artikel 24 lid 1 onder b biedt voor de wegbeheerder de mogelijkheid om toe te staan om ontheffing 
te verlenen (art. 87) voor parkeren voor een inrit of een uitrit. 
 
Er is door bezwaarmaker onvoldoende aangetoond dat er noodzaak is om een ontheffing te krijgen 
voor parkeren voor de eigen in-/uitrit.  
Je verleent alleen een ontheffing in uitzonderlijke gevallen waarin de gebruikelijke verkeersregels 
leiden tot een onwerkbare situatie. Bijvoorbeeld aan een aannemer bij bouwwerkzaamheden in een 
voetgangerszone, de kolkenzuiger op het fietspad of de Cyclomedia auto voor foto-opnames. 
 
Daarbij zijn vanuit de wegbeheerder zwaarwegende argumenten om het verzoek af te wijzen. 
 
De argumenten die hiervoor gelden zijn; 

1. Parkeren versus een in-/uitritvergunning zijn tegengestelde van elkaar. Het faciliteren van 
parkeren in de openbare ruimte wordt voorkomen door een in-/uitritvergunning te 
verstrekken met daarbij de herkenbaarheid van een in-/uitrit (inritblokken en in dit geval 
een kruisafbeelding op de in-/uitrit). Hiermee is de in-/uitrit naar de garage gevrijwaard van 
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geparkeerde voertuigen zodat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het perceel 
gewaarborgd is.  

2. Laden en lossen mag ten alle tijden op een in-/uitrit. Dit geeft de bezwaarmaker de 
mogelijkheid om dichtbij zijn perceel te laden en lossen. Voor laden en lossen geldt dat je 
binnen 10 minuten na het niet waarnemen van een laad & loshandeling je voertuig dient te 
verplaatsen naar een andere locatie dan de in-/uitrit. 

3. Een in-/uitrit zorgt voor gegarandeerde toegankelijkheid en bereikbaarheid van het perceel 
voor hulpdiensten; met name voor de brandweer zijn vrij toegankelijke in-/uitritten van 
levensbelang! 

4. Op kenteken een openbare parkeerplaats toegewezen krijgen kan alleen op basis van RVV 
bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats). Hier ligt een medische keuring aan ten grondslag. Er 
is geen ander geldig RVV verkeersbord en of maatregel die structureel een openbare 
parkeerplaats op kenteken toestaat in de openbare ruimte. Hiermee vervalt de mogelijkheid 
vanuit de herkenbaarheid om op kenteken structureel een openbare ruimteplaats (het is 
geen parkeerplaats) toe te wijzen! 

5. Er is geen gemeentelijk beleid voor opgesteld die dit faciliteert.  
6. De uitrit is niet geschikt om op te parkeren; 

- Te kort 
- Gevaarlijk met in en uitstappen, er ligt namelijk geen groenstrook naast zodat er 

geen fysieke afscheiding is met het druk bereden fietspad.  
7. Geen aanleiding uitzonderingsbehandeling bezwaarmaker.  

- Geen hoge parkeerdruk, op 30 meter van de uitrit ligt naast de apotheek een 
parkeerplaats met zo’n 20 parkeerplaatsen. Het aantal vakken aan de voorzijde 
is gelijk zowel voor als na de herinrichting.  

 
Wanneer er medewerking wordt verleend aan het verzoek tot ontheffing (Art. 87 RVV) om als 
bestuurder zijn voertuig te mogen parkeren voor een inrit of een uitrit (Art 24 onder 1 lid b) 
scheppen wij precedentwerking. 
Eenieder die een geldige in-/uitritvergunning heeft krijgt met een positief advies op dit verzoek een 
vrijbrief om voor een in-/uitrit te parkeren. 
 
Hiermee zijn de tegengestelde belangen van parkeren i.r.t. een in-/uitritvergunning ernstig 
verstoord! 
Gevolgen die kunnen optreden zijn; 

1. Bereikbaarheid van percelen voor hulpdiensten zijn niet meer gewaarborgd; 
2. Artikel 24 lid 1 onder b; ‘de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren voor een inrit of een 

uitrit’  is ernstig verstoord en heeft vanuit de wetgever niet meer de kracht die de wet 
voorschrijft. 

 
Is er dan geen oplossing mogelijk, voor bezwaarmaker, om op die exacte locatie te kunnen 
parkeren? 
 
Jawel er kan een verzoek gedaan worden door bezwaarmaker om de in-/uitritvergunning in te 
trekken. Daarna kan de wegbeheerder besluiten om er een openbare parkeerplaats van te maken. 
Gevolg is dat er geen rechten meer ontleent kunnen worden aan de garagebox in die zin dat er een 
auto in gestald kan worden. Echter zullen de kosten om er een parkeerplaats van te maken wel bij 
aanvrager verhaald worden. De in-/uitrit is nu te kort en dit betekent dat er voor de parkeerstrook 
een reconstructie tot drie (in de huidige situatie 2 + in-/uitrit) parkeerplaatsen benodigd is.  
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: uitspraak rechtbank inzake 
Datum: maandag 1 februari 2021 14:25:37
Bijlagen: image001.png

BRE 19-6100 uitspraak 29-01-2021.PDF

Hallo 
Zie uitspraak, gezien jouw betrokkenheid ben jij natuurlijk ook bovengemiddeld geïnteresseerd 
Uitspraak wordt ter kennis van het college gebracht, omdat de contraire beslissing op bezwaar stand heeft
gehouden bij de rechtbank.
Met vriendelijke groet,

Logo Green Valley CMS

Gemeente Bergen op Zoom
Bezoekadres:
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 12:08
Aan: @bergenopzoom.nl>
CC: @bergenopzoom.nl>; 

@bergenopzoom.nl>
Onderwerp: uitspraak rechtbank inzake 
Hallo 
Vandaag de uitspraak ontvangen inzake het beroep  zie bijlage. 
het beroep door de rechtbank ongegrond verklaard, 

Met vriendelijke groet,

Logo Green Valley CMS

Gemeente Bergen op Zoom
Bezoekadres:
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM
Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
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Van:
Aan:
Onderwerp: Parkeerplaats Pastoor jutenlaan 
Datum: zaterdag 6 juli 2019 06:01:14
Bijlagen: 2019-07-04 APP Pastoor Jutenlaan  BoZ.pdf

Hallo 
Bijgevoegd het politieadvies aangaande de uitrit aan de pastoor Jutenlaan 
Met hartelijke groet,

Politie | Zeeland-West-Brabant | District de Markiezaten | Team Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 9, 4611AP, Bergen op Zoom
Postbus 8050, 5004GB Tilburg
T 0900-8844

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te
lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen
het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover
onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Eigenaar Nationale Politie, Eenheid Zeeland-West-Brabant 
Incidentsoort D72: Overige Verkeerszaken 
Bronregistratie PL2000 BVH 2012198585-1   
Gepleegd woensdag 12 september 2012 om 20:31 
Kennis genomen op woensdag 12 september 2012 om 20:31 
Hoe ter kennis genomen Overig 
 
MELD:Verkeer 
Incident D72: Overige Verkeerszaken 
Bronregistratienr PL2000 BVH 2012198585-1  
Tijdstip kennisname woensdag 12 september 2012 om 20:31 
Gepleegd woensdag 12 september 2012 om 20:31 
In de BVI geladen onbekend 
Locatie Pastoor Jutenlaan     

Bergen op Zoom 

Toelichting 

Plaats melder: 
Naam melder : PASSANT 
INCIDENT: 177792 
KRUISING: PASTOOR JUTENLAAN/ROOSEVELTLAAN 
MELDER:  
20:34 12-09-2012 
GMS54  
OP HET TROTTOIR VAN DE ROTONDE THV VAN KASTANJELAAN 
STAAT EEN AL TWEE DAGEN EEN VOERTUIG MET KENTEKEN 

 
 

20:34 12-09-2012 
GMS54  

 
 

20:35 12-09-2012 
GMS54  

 VOERTUIG BLOKKEERD 
UITZICHT OP FIETSERS. 
20:36 12-09-2012 
GMS54  
I170 
20:37 12-09-2012 
GMS02  

 
21:24 12-09-2012 
GMS02  
DOORZETTEN NAAR WIJKTEAM 

Verbalisanten 

 
 

Modus Operandi 
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Waar (soort plaats delict) Openbare Weg/-Water Weg 
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Form.nr: 5252819 - FOMUTRA  - Blad 1   - LFN112.1.1

POLITIE
EENHEID ZEELAND-WEST-BRABANT
DIENST REGIONALE OPERATIONELE SAMENWERKING
AFDELING REGIONAAL SERVICE CENTRUM (ZB)
TEAM REGIONAAL SERVICE CENTRUM (ZB)

Registratienummer : PL2000-2016165146-1

Mutatie rapport
(vertrouwelijk)

Opmaak datum/tijdstip : maandag 27 juni 2016 te 13:15 uur

Hoofdincident
Registratienummer : 2016165146
Titel : Meld:Verkeer
Maatschappelijke klasse : Parkeerproblemen
Datum/tijdstip kennisname : maandag 20 juni 2016 te 21:18 uur
Pleegdatum/tijd : Op maandag 20 juni 2016 te 21:18 uur
Plaats voorval : Pastoor Jutenlaan, Bergen op Zoom
Soort locatie : Openbare weg/-water
Verbalisant : 

Toelichting bij incident
Plaats melder: BERGEN OP ZOOM
Naam melder : 
INCIDENT: 143700
MELDER: 
21:18 20-06-2016
GMS ZLD
ER STAAN WEER OVERAL AUTO,S GEPARKEERD, O.A. OP HET
FIETSPAD, OP HET TROTTOIR, DUBBEL GEPARKEERD, OP
STRAAT ETC. ZE GAAN ALLEMAAL NAAR DE ISLAMITISCHE
BAKKERIJ. HET IS ELKE AVOND. ME IS BANG VOOR
ONGELUKKEN.
21:18 20-06-2016
GMS ZLD
PBV
21:18 20-06-2016
GMS ZLD
TEL.NR. ME:
21:18 20-06-2016
GMS ZLD
GEDEELD MET BRABANT.
21:20 20-06-2016
GMS-PROD
EENHEID 2101 AR.
21:22 20-06-2016
GMS-PROD
EENHEID 2101 TP.
21:22 20-06-2016
GMS-PROD
EENHEID 2101 VR.
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Eigenaar Nationale Politie, Eenheid Zeeland-West-Brabant, District de 
Markiezaten, Basisteam Bergen op Zoom 

Incidentsoort D73: Parkeerproblemen 
Bronregistratie PL2000 BVH 2021092841-1   
Gepleegd dinsdag 13 april 2021 tussen 20:47 en 20:48 
Kennis genomen op dinsdag 13 april 2021 om 20:49 
Hoe ter kennis 
genomen 

Overig 

 
PARKEERPROBLEMEN 

Incident D73: Parkeerproblemen 
Bronregistratienr PL2000_BVH_2021092841-1  
Tijdstip kennisname dinsdag 13 april 2021 om 20:49 

Gepleegd dinsdag 13 april 2021 tussen 20:47 en 20:48 
In de BVI geladen woensdag 14 april 2021 om 9:12 

Locatie Pastoor Jutenlaan     
4624GS Bergen op Zoom 

Toelichting 

Betreft een melding uit de servicemodule. 
================ 
Meldingnummer: 3232754 
Aannametijd: 13-04-2021 20:49:34 uur 
 
Dienstverlening aan derden 
parkeeroverlast /PASTOOR JUTENLAAN 
 
De melder werd bedreigt / kreeg grote mond, van de bestuurders van voertuigen die broodjes kwamen 
halen bij de bakkerij. 
Bakkerij :  
Structureel probleem, Overlast parkeren begint: zon ondergang ongeveer 20:00 uur tot 
ongeveer 22 :00 uur in de avond. 

 van de gemeente is benaderd door melder . De gemeente neemt weinig actie tijdens 
de ramadan op de overlast. De overlast speelt ook al jaren op locatie. 
Melder kaart de problematiek ieder jaar aan maar loopt zelf wel bekeuringen op ivm uitrit constructie 
maar het aso parkeeroverlast wordt niet aangepakt volgens de melder  
 
De  wilt dat de wijkagent op de hoogte wordt gebracht. 
volgens de melder weet de wijkagent ook al van de situatie reeds af. 
 
wijkagent  Basisteam Bergen op Zoom Emplacement, Bergen Op 
Zoom Sr. GGP / Wijkagent wilt hij ook op de hoogte brengen. 
 
KAN er gehandhaafd worden op locatie is de vraag van de melder? 
 
Toelichting handeling 
(14-04-2021 08:46:53) Afgehandeld: 123 
 
Meldergegevens 
============== 
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Originele incidentlokatie 
========================= 
Soort locatie : Woning / Overige 
Postcode :  
Huisnummer : 
HuisnummerLetter : 
HuisnummerToevoeging : 
 
Incidentlokatie gecorrigeerd bij afhandelen 
================== 
Soort locatie : Woning / Overige 
Postcode :  
Huisnummer :  
HuisnummerLetter : 
HuisnummerToevoeging : 

Verbalisanten 

 
 

Modus Operandi 

Waar (soort plaats delict) Bouwkeet/Terrein Bouwterrein 
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