CVDR

Nr.
CVDR301359_1
3 juli
2018

Officiële uitgave van Rotterdam.

Wijziging Wegsleepverordening Rotterdam

Gemeenteblad 2013
Wijziging Wegsleepverordening Rotterdam
De raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013 (raadsvoorstel nr. SB 2013/4975); raadsstuk 13GR1684;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en
het Besluit wegslepen van voertuigen;
overwegende, dat:
het college van burgemeester en wethouders op 22 mei 2012 het Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen havengebied Rotterdamheeft vastgesteld;
dit aanwijzingsbesluit onder meer een verbod inhoudt voor het parkeren van grote voertuigen
op in het besluit aangewezen wegen en weggedeelten in het Rotterdamse havengebied;
het wenselijk is om in voorkomende gevallen grote voertuigen waarmee dit verbod wordt overtreden te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;
de bewaarplaats van vrachtwagens aan de Van Meelstraat slechts een beperkte capaciteit heeft
en bovendien ten opzichte van grote delen van het havengebied een excentrische ligging heeft;
het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft aangeboden om op de verschillende truckparkings in het
havengebied en op enkele chassisparkeerterreinen een gedeelte van deze terreinen in te richten
als bewaarplaats voor weggesleepte vrachtwagens en chassis;
een wijziging van de Wegsleepverordening Rotterdam nodig is ter aanwijzing van de betreffende
parkeerterreinen als bewaarplaats voor grote voertuigen en chassis;
besluit vast te stellen:
Wijziging van de Wegsleepverordening Rotterdam

Artikel I
De Wegsleepverordening Rotterdam wordt gewijzigd als volgt.
Artikel 3, lid 2, van de Wegsleepverordening Rotterdam komt te luiden:
Als plaatsen van bewaring van grote voertuigen worden aangewezen de daartoe ingerichte ter2.
reinen aan de:
Van Meelstraat, Rotterdam (chassisparkeerterrein);
a.
Theemsweg, Rotterdam (chassisparkeerterrein);
b.
Botlekweg 176, Rotterdam (truckparking De Punt);
c.
Tweedweg 1, Rotterdam (truckparking Distripark Botlek);
d.
Europaweg, Rotterdam (truckparking Maasvlakte Plaza).
e.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2013.
De griffier,
J.G.A. Paans

De voorzitter,
L.C. Bruijn, plv.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 27 juni 2013 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage
bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40
(zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)
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