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Geachte heer Verstegen,

Meerdere straten in de Heilig Landstichting kennen naast de rijbaan een verharde strook 
die bewoners en hun bezoekers zowel gebruiken voor wandelen als parkeren. De 
afgelopen tijd hebben wij met elkaar gesproken over de status van deze verharde strook. 
Zijn die stroken nu een trottoir of maken ze onderdeel uit van de rijbaan? 

In overleg met de verkeersadviseur van de Politie Gelderland-Zuid komen wij tot het 
volgende:
 In artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is bij wet 

vastgelegd dat bestuurders voor het parkeren van hun voertuig de rijbaan en andere 
weggedeelten mogen gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het 
fiets/bromfietspad of het ruiterpad;

 Uit jurisprudentie volgt dat een voetpad een fysiek van de rijbaan gescheiden strook 
voor voetgangers is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een haag als afscheiding; 

 Uit jurisprudentie volgt verder dat om van een trottoir te kunnen spreken er sprake 
moet zijn van een verhoogde scheiding ten opzichte van de rijbaan. Het niveau 
verschil dient 8 a 12 centimeter te zijn en nagenoeg verticaal te zijn.

In bijvoorbeeld de Petruslaan ligt naast de rijbaan een strook die deels is verhard met 
trottoirtegels. Toch kan volgens bovenstaande definities deze strook niet worden 
aangemerkt als trottoir of voetpad. De strook ligt namelijk op nagenoeg gelijke hoogte en 
is niet fysiek gescheiden van de rijbaan. Formeel betekent dat dat de strook deel uitmaakt 
van de weg en gebruikt mag worden om op te parkeren. 

In deze situatie, als ook in soortgelijke situaties, zullen de politie en onze 
toezichthoudende boa’s dan ook niet (meer) handhavend optreden.
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Ik verzoek u deze brief te bespreken met uw dorpsgenoten van de Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,

Dhr. H.G. Beumer
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.
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