De raad van de gemeente Hillegom,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de
Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Hillegom van 12 november
2002;

Gelet op het advies van de commissie CWVM van 28 november 2002;

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 gemeente Hillegom 2003

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a.

RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b.

wet: de Wegenverkeerswet 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;

g.

de districtschef: de districtschef van politie Hollands-Midden, district Duin- en
Bollenstreek te Noordwijk;

h.

de bergingsspecialist: Bergings Centrale Bollenstreek, statutair gevestigd
Industriekade 5, 2181 AJ Hillegom

i.

Markt: de warenmarkt, welke krachtens een besluit van de gemeenteraad van
Hillegom op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

j.

Evenement: Evenement waarvoor op grond van artikel 2.2.2. van de Algemene
Plaatselijke Verordening een vergunning is verstrekt.

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 de hierna genoemde wegen en weggedeelten aangewezen voorzover die
behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en
weggedeelten:
a.

op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van de bijlage 1 van
het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in
artikel 24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat er ter plaatse een
parkeerverbod geldt;

b.

op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door
middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g
RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod tot stilstaan geldt;

c.

op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet
met onderbord) voorzover:
-

het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

-

het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;

-

het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

d.

op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage tenzij het
parkeren gebeurt met een taxi;

e.

op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die
bijlage:

f.

-

tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig:

-

tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar
aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart;

-

die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt
met dat voertuig;

op een laad- of losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met
uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het
voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

g.

op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage, voorzover
het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

h.

op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd
voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor
een parkeervergunning is afgegeven;

i.

op een voetpad, nader aangeduid door bord G7 of E10 (G7) van die bijlage;

j.

op een fietspad, nader aangeduid door bord G11, G12a of G13 van die bijlage;

k.

op een fietsstrook, nader aangeduid door een doorgetrokken of onderbroken
streep gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn
aangebracht;

l.

op een erf, nader aangeduid door bord G5 van die bijlage, voorzover het voertuig
niet is geparkeerd op een parkeerplaats die als zodanig is aangeduid of
aangegeven;

m.

op een weg of weggedeelte waar een markt wordt gehouden;

n.

op een weg of weggedeelte waar een evenement wordt gehouden;

o.

op een beweegbare brug voorzover het voertuig de vrije doorgang van het
scheepvaartverkeer belemmert;

p.

voor een inrit of een uitrit;

q.

op een weg of weggedeelte alwaar wordt geparkeerd op een zodanige wijze dat
de vrijheid van verkeer wordt belemmerd of gehinderd.

Artikel 3

Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1.

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein van
Bergings Centrale Bollenstreek gelegen aan de Industriekade 5 te Hillegom;

2.

a.

De openingstijden van de bewaarplaats zijn:
Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur;
Op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur;
Op zon- en feestdagen van 14.00 uur tot 16.00 uur.

b.

Artikel 4

Buiten bovengenoemde tijden is de bewaarplaats op afroep geopend.

Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1.

2.

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:
a.

Uitrijtarief: € 87,49 (incl. 19% BTW);

b.

Uitvoeringstarief: € 87,49 (incl. 19% BTW).

De kosten van het bewaren en afgifte van een voertuig bedragen:
a.

voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan: €40,46 (incl. 19% BTW);

b.

voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan: € 8,72 (incl. 19% BTW);

c.

voor de afgifte buiten de in artikel 2a genoemde openingstijden een toeslag van:
€ 29,75 (incl. 19% BTW).

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 voerordening van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 9 januari 2003.

Artikel 7

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Gemeente Hillegom 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2002.

P.M. Hulspas-Jordaan

R.L. Bosua-van Gelderen

Griffier

voorzitter

