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Onderwerp:  Ontheffing rijden in het voetgangersgebied     

    

Geachte heer Arlar,    

    

Op 17 april 2018 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing, zoals bedoeld in Artikel 15 

van de Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied binnenstad Arnhem (hierna te noemen: 

Beleidsregels). De aanvraag betreft een vaste ontheffing voor het rijden en laden en lossen in het 

voetgangersgebied in de Langstraat en Nieuwstraat te Arnhem.  

 

Inleiding 

U geeft aan dat de levarancies van de Albert Heijn deze ontheffing nodig hebben om (buiten de 

expeditietijden) van 11:00 uur tot 19:00 uur te kunnen laden en lossen in de Langstraat en via de 

Nieuwstraat het voetgangersgebied te verlaten. 

 

Besluit 

Wij besluiten, op grond van artikel 15 van de Beleidsregels, een vaste ontheffing te verlenen voor het 

rijden en laden en lossen in het voetgangersgebied in de Langstraat en Nieuwstraat te Arnhem van 

maandag tot en met zaterdag van 11:00 uur tot 19:00 uur op naam van Ahold, geregistreerd in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 35012085. 

  

Gezien de Beleidsregels besluiten wij u deze ontheffing te verlenen met een looptijd van 5 jaar. Deze 

ontheffing geldt van 13 juli 2018 tot 13 juli 2023.  

 

Aan deze ontheffing verbinden wij de volgende voorschriften: 

1. Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren dienen 

onmiddellijk opgevolgd te worden. 

2. Op verzoek van de daartoe bevoegde ambtenaren moeten chauffeurs de ontheffing direct 

kunnen tonen. Dit kan eventueel ook digitaal. 

3. Deze ontheffing geldt uitsluitend voor bevoorrading van de Albert Heijn in de Langstraat. 
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4. Deze ontheffing geldt slechts voor de kortste route van de laad en los plaats in de Langstraat 

naar de dichtstbijzijnde uitgang van het voetgangersgebied in de Nieuwstraat. 

5. Tijdens het laden en lossen mag de vrije doorgang niet belemmerd worden. U dient hierover 

eventueel afspraken te maken met de leveranciers van de Action. 

6. Het is niet toegestaan om te parkeren in het voetgangersgebied. 

  

Informatie 

Voor de volledigheid wijzen wij u op de volgende punten: 

 Op het afgesloten gedeelte van het voetgangersgebied zijn het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990, de Wegenverkeerswet 1994 en de Beleidsregels ontheffing berijden 

voetgangersgebied binnenstad Arnhem van toepassing. 

 Deze ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het voetgangersgebied. 

 Bij misbruik (waaronder ook te verstaan: het verstrekken van onjuiste informatie ter verkrijging van 

de ontheffing) en het niet (volledig) nakomen van de voorschriften, vervalt de ontheffing met 

onmiddellijke ingang. Ook het aantreffen van een (kleuren)kopie van het vignet in het voertuig wordt 

als misbruik aangemerkt. Bij wijziging van de gegevens in de ontheffing en/of het parkeervignet 

vervalt de ontheffing. 

 

Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de 

Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze brief een bezwaarschrift 

indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL 

Arnhem. 

 

Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen 

van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

 

Leges 

Op grond van de Legesverordening van de gemeente Arnhem bent u voor het in behandeling nemen 

van deze aanvraag een bedrag van € 478,00 verschuldigd. Hiertoe zal u een factuur worden 

gezonden. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de leges, kunt u binnen 6 weken na 

dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het cluster Intern advies, afdeling Sociaal 

Zekerheids- en Omgevingsrecht, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Het indienen van een bezwaar 

tegen de leges heeft geen opschortende werking. 
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Informatie 

Hebt u vragen over deze beschikking, dan kunt u bellen met 0900-1809 (lokaal tarief). 

 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het college, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.C. Marres 

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving 

 

  

Bijlage:  Aanvraag met zaaknummer 249679 

 

i.a.a.:  Administratie (8401.407.13045.W31) 


