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De raad van de gemeente Waalwijk;
gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 15 mei 2012,
gelet op:
artikel 149 van de Gemeentewet,
artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet en
het Besluit wegslepen van voertuigen;
overwegende dat:
op dit moment de juiste juridische instrumenten ontbreken om auto’s die op een plaats staan waar dat
niet is toegestaan en daarbij hinder of gevaar opleveren voor het overige verkeer, of de doorstroming
van het verkeer belemmeren, weg te slepen;
de behoefte bestaat om voertuigen te verwijderen van locaties waar dat krachtens een al dan niet tijdelijk
besluit niet is toegestaan en daarbij hinder of gevaar opleveren voor het overige verkeer, of de doorstroming van het verkeer belemmeren;
dit de vaststelling van een wegsleepverordening noodzakelijk maakt;
BESLUIT:
vast te stellen de Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
RVV 1990 : het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
a.
wet : de Wegenverkeerswet 1994
b.
besluit : het Besluit wegslepen van voertuigen
c.
voertuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990
d.
motorrijtuig : wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder 1 van de wet
e.
het college : het college van burgemeester en wethouders
f.

Artikel 2 Aanwijzen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,
overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen
en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voor zover ze 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.
2.

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Appels Car & Truck
Center., gevestigd aan de Laageindse Stoep 1 te 5142 EK Waalwijk.
De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld, in nader overleg met onder artikel 3 lid 1 bedoeld sleepbedrijf.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen.
1.De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats wordenjaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
De door in het artikel 3, eerste lid, genoemd bedrijf in rekening te brengen kosten aan overtreder van
artikel 2, bedragen voor 2012:
a.voorrijkosten (loze rit) € 57,50 incl. BTW. Indien de toezichthouder de
wegsleepactie is gestart, het wegsleepbedrijf is opgeroepen maar de bezitter/bestuurder van het voertuig
zijn voertuig verplaatst voordat tot daadwerkelijke overbrenging is overgegaan. Deze kosten komen
ten laste van de overtreder en dienen aan bewaarder, vermeld onder artikel 3, lid 1 voldaan te worden;
b. overbrengkosten, inclusief de kosten van het bewaren van een voertuig voor het eerste etmaal à €
38,08, € 144,90 incl. BTW, indien het voertuig door het wegsleepbedrijf is overgebracht naar de bewaarplaats. Deze kosten komen ten laste van de overtreder en dienen aan bewaarder, vermeld onder artikel
3, lid 1 voldaan te worden;
De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 11,50 incl. BTW per volgend etmaal.
2.
Deze kosten komen ten laste van de overtreder en dienen aan bewaarder, vermeld onder artikel
3, lid 1 voldaan te worden;
De tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de CBS prijsindexering.
3.
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4.

Niet opgehaalde voertuigen, worden na 13 weken verkocht door de berger. Uit de opbrengsten
worden de kosten voor berging en bewaring betaald. Een eventueel overschot dat na verkoop
van het voertuig resteert komt ten goede aan de eigenaar en indien deze niet te achterhalen is,
aan de gemeente Waalwijk.

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, artikel 164,
zevende lid , artikel 170, eerste lid sub a en b en artikel 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1,3
en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Toezicht en uitvoering
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn de door het
college aangewezen personen belast.

Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag waarop deze is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Wegsleepverordening gemeente Waalwijk 2012”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waalwijk van 28 juni 2012.
DE RAAD VAN WAALWIJK
de griffier, de voorzitter,
G.H. Kocken, drs. A.M.P. Kleijngeld.
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