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 Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5326  

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

1e  wijziging APV Hillegom 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

In te stemmen met de 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

Hillegom 2014. 

 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet  

 

 

Inleiding: 

Naar aanleiding van een klacht over onder andere de handhaving van (brom)fietsen 

bij de stalling op het stationsplein hebben wij bekeken hoe de handhaving verbeterd 

kan worden. Dit kan onder meer worden bereikt door ook te gaan handhaven op 

weesfietsen conform het Handboek Weesfietsen. Op dit moment is daar echter nog 

geen wettelijke grondslag voor. Om dit mogelijk te maken wordt het volgende artikel 

aan de Algemene Plaatselijke Verordening toegevoegd: 

 

Artikel 2:51a Stallen van (brom)fietsen 

Het college  kan openbare (brom)fietsstallingsgebieden aanwijzen  waar het, in het 

belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of bromfiets 

langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken te stallen. 

 

In een nog door het college vast te stellen aanwijzingsbesluit wordt voor een periode 

van vier weken gekozen. 

 

Argumenten: 

1.Weesfietsenbeleid is primair een gemeentelijke taak 

Weesfietsen  zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet 

meer zijn gebruikt. Het op structurele basis verwijderen van deze fietsen gebeurt in 

steeds meer gemeenten en levert grote voordelen op voor de aantrekkelijkheid van de 

openbare ruimte. Het stationsgebied, vaak toch het visitekaartje van de gemeente, 
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biedt een veel prettiger aanblik wanneer het er opgeruimd uitziet, zonder dat her en 

der grote hoeveelheden fietsen staan. 

 

2.Het verwijderen van weesfietsen heeft gunstige neveneffecten 

Het verwijderen van weesfietsen levert een bijdrage aan anti -diefstalbeleid, doordat 

gestolen fietsen eerder kunnen worden opgespoord. Verder daalt de inspanning van 

de gemeente voor het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen en fietswrakken. En, 

omdat het verwijderen van weesfietsen in het algemeen wordt gewaardeerd, draagt 

het bij aan een positief imago van het gemeentelijk beleid. 

 

Financiële dekking: 

Om de nieuwe regeling aan reizigers bekend te maken worden op de toegangwegen 

naar de fietsenstalling bordjes geplaatst waarop de regeling wordt aangekondigd. De 

kosten hiervoor worden gedekt uit het budget voor handhaving. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Omdat het college heeft toegezegd dat het weesfietsenplan in 2014 operationeel in 

uitvoering is, is het van belang om de wijziging van de APV nog dit jaar doorgang te 

laten vinden. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hillegom, gewijzigd op 11-12-2014  

Informatie bij: mw K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 
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Nr.     3. Bestuur\5326 

B&W-besluit   04-11-2014 

Uitwisseling    

Raad    11-12-2014 

Agendanummer   9 

 

 

Onderwerp: 

1e wijziging APV Hillegom 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

In te stemmen met de 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Hillegom 2014 door toevoeging van artikel 2:51a: 

 

Artikel 2:51a Stallen van (brom)fietsen 

Het college  kan openbare (brom)fietsstallingsgebieden aanwijzen  waar het, in het 

belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is een fiets of bromfiets 

langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken te stallen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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