
Wegsleepverordening Haarlemmermeer 2015

 
Besluit van de raad van de gemeente Haarlemmermeer van 18 december 2014.

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelet op het bepaalde in de artikelen 149 jo. 147 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 navolgende:  

Wegsleepverordening Haarlemmermeer 2015 

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening (en de daarop rustende bepalingen) 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, met uitzondering van

fietsen en bromfietsen; 

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 van de gemeente Haarlemmermeer. 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijders,

overgebracht en in bewarin gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en

weggedeelten
Als voor het openbaar rijverkeer openstaande wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste

lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Haarlemmermeer

aangewezen voor zover ze behoren tot één 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 Bergingscentrale H.v.d. Vliet BV, Kaagweg 20 te Abbenes;a.

b. een andere door het college aan te wijzen locatie.  

2. De openingstijden van de in het eerste lid, onder a, bedoelde bewaarplaats zijn:

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Buiten de reguliere openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) kan in noodsituaties,

tegen extra betaling van € 75,00 (exclusief BTW), het voertuig worden opgehaald na het maken van

een afspraak via telefoonnummer 0252-545254.

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. De gemeenteraad 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 de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige

toepassing. 

 

 Artikel 6        Inwerkingtreding nieuwe en intrekken oude verordening

1. De verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt. 
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2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Wegsleepverordening 2001,

die op 1 januari 2002 in werking is getreden, ingetrokken.

 Artikel 7        Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Haarlemmermeer 2015. 
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