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Verordening tot het wegslepen van voertuigen

VERORDENING TOT HET WEGSLEPEN VAN VOERTUIGEN
(vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2002, ingaande 27 november 2002)

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen.
In deze verordening wordt verstaan onder:
a het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Staatsblad 459;
b wet: de Wegenverkeerswet 1994;
c besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;
d voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a., van het RVV 1990;
e motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;
f het college: het college van burgemeester en wethouders;
g wegen: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1,eerste lid, onder b, van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen
worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het
belang van het vrijhouden van weggedeelten.
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen
alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Alphen aan den Rijn voor zover die 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 Bergingsbedrijf Van Oosten aan de Nijverheidsweg;
a
het terrein van Stadsbeheer aan de Genielaan;
b
het binnenterrein van het hoofdbureau van politie Hollands Midden, district Rijn- en Veenc
streek, aan de Oudshoornseweg;

2

De bewaarplaatsen zijn alle dagen, 24 uur per dag, na afspraak, voor publiek geopend.

Artikel 4 * Kosten overbrengen en bewaren voertuig.
De kosten van het overbrengen binnen het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn van een voertuig
(exclusief fietsen):
naar de bewaarplaats bedragen (prijspeil 2002):
1
€ 91,21 voorrijkosten;
a
€ 88,75 vervoerskosten.
b
2

De kosten voor het overbrengen buiten het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn van een
voertuig (exclusief fietsen) naar de bewaarplaats bedragen (prijspeil 2002):
€ 91,21 voorrijkosten;
a
€ 159,75 vervoerskosten.
b
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De kosten voor het bewaren van een voertuig (exclusief fietsen) bedragen (prijspeil 2002):

€ 44,70 per verstreken periode van twaalf uren, of een gedeelte daarvan.
4De kosten van het overbrengen van een fiets naar het terrein van de gemeentelijke afdeling Stadsbeheer
van de gemeente Alphen aan den Rijn bedragen (prijspeil 2008):
€ 20,00.

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, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164,
zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 6 weken na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel.
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Wegsleepverordening 2002”.
* Wijzigingen van de verordening :

artikel 4 :raadsbesluit 25 september 2008, ingaande 23 oktober 2008
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