Wegsleepverordening Hillegom 2014
De raad van de gemeente Hillegom:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 4574;
Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de
Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;
Overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande
voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;
BESLUIT:
Vast te stellen de volgende: Wegsleepverordening Hillegom 2014
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
b. Wet: de Wegenverkeerswet van 1994;
c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;
d. Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;
e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de
wet;
f.

Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden
verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van
wegen en weggedeelten.
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de Wet,
worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Hillegom aangewezen voor
zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen
en weggedeelten.
Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden
1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van
Berging Centrale Bollenstreek (hierna BCB), Industriekade 5 te Hillegom;
2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur;
3. Van maandag tot en met zondag kan, naast de tijden genoemd in het tweede lid
van dit artikel, in gevallen waarin onevenredige schade geleden wordt indien het

voertuig niet binnen de genoemde tijden uit het tweede lid kan worden
opgehaald, buiten kantoortijden contact worden opgenomen met BCB voor het
maken van een afspraak via telefoonnummer 088-2374464 om een voertuig
buiten de openingstijden genoemd in het tweede lid van dit artikel op afspraak
op te halen.
4. Indien een voertuig op afspraak volgens het derde lid van dit artikel wordt
opgehaald, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht zoals aangegeven
in de Tarievenlijst.
Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen
1. De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn opgenomen in
een bij deze verordening behorende Tarievenlijst;
2. Het college kan de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen,
vermeld op de Tarievenlijst, jaarlijks aanpassen op basis van de
consumentenprijsindex van het CBS.
Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van
gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een
behoorlijk zichtbare kentekenplaat
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid,
164 zevende lid en 174, eerste lid van de Wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze
verordening overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
2. Op deze datum wordt de wegsleepverordening Hillegom 2003 ingetrokken, met

dien verstande dat deze Verordening van toepassing blijft voor de gevallen van
vóór de in het eerste lid bedoelde datum.
Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Hillegom 2014.
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