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Lijst van afwijkingen Wegsleepverordening Hillegom 

- Titel gewijzigd in 2017 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Wegsleepverordening Hillegom 2014 Wegsleepverordening gemeente Hillegom 

2017 

 
 

- Artikel 1 uitgebreid met punt g. t/m j. 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

 g. de bergingsspecialist: Berging Regio 
Leiden B.V., gevestigd te Leiden en/of een 
ander door of namens het college aan te 
wijzen bergingsbedrijf; 

h. markt: de warenmarkt, welke krachtens 
een besluit van het college op de daartoe 
aangewezen plaats, dag en tijd wordt 

gehouden; 
i. evenement: evenement waarvoor op 
grond van artikel 2.24 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Hillegom een 

vergunning is verstrekt of een melding is 
gedaan; 
j. jaarmarkt: de markt die tijdens de 
jaarlijkse feestweek wordt georganiseerd en 
waarvoor door de burgemeester vergunning 
wordt verleend. 

 
 

- Artikel 2 Lid 2 a. t/m h. toegevoegd 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

 2. Verder zijn de hierna genoemde wegen 
en weggedeelten aangewezen als wegen en 

weggedeelten als bedoeld in artikel 170 
eerste lid, onderdeel c van de wet:  
a. op een fietspad, nader aangeduid door 
bord G11, G12a of G 13 van bijlage 1 bij het 

RW 1990; 
b. op een fietsstrook, ander aangeduid door 
een doorgetrokken of onderbroken streep 
gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop 
afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht; 
c. 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; 
d. op een weg of weggedeelte waar een 
markt wordt gehouden; 
e. op een weg of weggedeelte waar de 
jaarmarkt wordt gehouden; 

f. op een weg of weggedeelte waar een 
evenement wordt gehouden; 
g. voor een inrit of uitrit; 
h. op een weg of weggedeelte waar wordt 
geparkeerd op een zodanige wijze dat de 
vrijheid van het verkeer wordt belemmerd 
of gehinderd. 

 
 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wegenverkeerswet%201994/article=170
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wegenverkeerswet%201994/article=170
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Reglement%20verkeersregels%20en%20verkeerstekens%201990%20(RVV%201990)
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Reglement%20verkeersregels%20en%20verkeerstekens%201990%20(RVV%201990)
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- Artikel 3 Lid 1 Bergingsbedrijf gewijzigd 

 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

1. Als plaats van bewaring van voertuigen 
wordt aangewezen het terrein van Berging 

Centrale Bollenstreek (hierna BCB), 
Industriekade 5 te Hillegom; 

1.  Als plaats (eventueel: plaatsen) van 
bewaring van voertuigen wordt (worden) 

aangewezen het terrein van Bergingsbedrijf 
Rondom Leiden (BRL), Amphoraweg 11 te 
Leiden. 

 
 

- Artikel 3 Lid 2 openingstijden aangepast 

 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

2. De openingstijden van de in het eerste lid 
bedoelde bewaarplaats zijn: Maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur; 

2. a. De openingstijden van de in het eerste 
lid, onder a bedoelde bewaarplaats zijn:  
op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur. 

 
 

- Artikel 3 Lid 3 verwijderd en ondergebracht bij Lid 2 

 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

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. 

b. Buiten bovengenoemde tijden is de 
bewaarplaats op afroep geopend. 

 
 

- Artikel 3 Lid 4 vervallen 

 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

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 Lid 1 gewijzigd en tarief geplaatst 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

1. De kosten van het overbrengen en 
bewaren van voertuigen zijn opgenomen in 
een bij deze verordening behorende 
Tarievenlijst; 

- uitrijtarief € 103,19 
- uitvoeringstarief € 103,19 
- opslag 1e etmaal en afgifte tijdens 
kantooruren (08.00 uur – 17.00 uur) € 48.63 
- opslag daaropvolgende dagen: per etmaal 
of deel van een etmaal € 12,75 
- extra toeslag bij afgifte buiten kantooruren 
(17.00 uur – 08.00 uur) € 75,00 

1.  De kosten (excl. BTW) van het 
overbrengen van een voertuig naar de 
bewaarplaats bedragen:  

 Uitrijtarief:   €   71,78; 

 Laad / sleeptarief:  € 140,90; 
 Totaal tarief   € 212,68.  
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- Artikel 4 Lid 2 gewijzigd en tarief geplaatst 

 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

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. 

2. De kosten van het bewaren van een 
voertuig bedragen:  

 € 10,50 extra stallingskosten na 24 
uur per dag. 

 

 
 

- Artikel 4 Lid 3 toegevoegd consumenten-prijsindex 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

 3. De in de vorige leden genoemde 
bedragen worden jaarlijks aangepast 
overeenkomstig de procentuele wijziging die 
het consumenten-prijsindexcijfer over de 
maand maart van het lopende kalenderjaar 

heeft ondergaan ten opzichte van dit 
prijsindexcijfer over de maand maart van 
het daaraan voorafgaande jaar. De aldus 
berekende bedragen worden vóór 1 januari 
in het gemeenteblad bekend gemaakt en 
gelden voor het daaropvolgende 

kalenderjaar. 

 
 

- Artikel 6 Lid 2 tekstueel gewijzigd 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

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. 

Lid 2 Vanaf dat moment wordt de 
Wegsleepverordening Hillegom 2014 
ingetrokken, met dien verstande dat deze 
Verordening van toepassing blijft voor de 

gevallen van vóór de in het eerste lid 
bedoelde datum.  

 

 
 

- Artikel 7 titel gewijzigd naar 2017 
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

Deze verordening wordt aangehaald als: 
Wegsleepverordening Hillegom 2014. 

Deze verordening wordt aangehaald als: 
Wegsleepverordening Hillegom 2017. 

 
 

- Toelichting toegevoegd  
 

Huidige verordening Nieuwe verordening 

 Toelichting toegevoegd. 

 

 
 


