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Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011, tot 
wijziging van zijn besluit tot aanwijzing van koopzondagen in het kalenderjaar 
2011 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen; 
 
gehoord het verzoek van Ondernemersvereniging Albergen-Fleringen tot wijziging van de aanwijzing 
van koopzondagen voor het kalenderjaar 2011 voor het dorp Albergen; 
 
gelet op de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en op de artikelen 2 en 4 van de "Verordening 
inzake de winkeltijden 1996"; 
 
 
b e s l u i t e n 
 
zijn besluit van 11 januari 2011, Afd. RME/10.486, tot aanwijzing van zon- en/of feestdagen, waarop in 
een deel van de gemeente de verboden vervat in artikel 2, eerste en tweede lid van de Winkeltijden-
wet niet gelden (“koopzondagen uitsluitend geldend per genoemde dorpskern c.q. per genoemd buurt-
schap”) te wijzigen als volgt: 
 
onder het opschrift Albergen wordt zondag 15 mei 2011 gewijzigd in: zondag 29 mei 2011. 
 
 
Tubbergen, 10 mei 2011 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 

 
 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur van 
Tubbergen, Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Een bezwaarschrift kan ook worden ingediend per e-
mail via het e-mailadres gemeente@tubbergen.nl. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 
zes weken, ingaande de dag na de bekendmaking van dit besluit door plaatsing in het Gemeenteblad. 
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Wie een bezwaarschrift heeft ingediend, kan aan de President van het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven, Postbus 20021 te 2500 EA Den Haag verzoeken om het besluit te schorsen of om een 
andere voorlopige voorziening te treffen.  
 
 
Uitgegeven door 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 

 


