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Tekstplaatsing van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 1 december 2011, nr. 11.4510, tot vaststelling van het Besluit 
aanwijzing koopzondagen 2012 (besluit tot aanwijzing van zon- en feestdagen 
in het kalenderjaar 2012 waarop verboden op grond van artikel 2 van de 
Winkeltijden wet niet gelden)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en op de artikelen 2 en 4 van de "Verordening 
inzake de winkeltijden 1996";

OVERWEGENDE DAT

de procedure met betrekking tot dit besluit – op grond van artikel 2, derde lid van de Verordening 
inzake de winkeltijden – conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft 
plaatsgevonden;

van de gelegenheid tot het kenbaar maken van zon- en/of feestdagen als koopzondag gebruik is 
gemaakt door enkele ondernemersverenigingen en enkele individuele ondernemers;

alle kenbaar gemaakte koopzondagen in het ontwerp-Besluit aanwijzing koopzondagen 2012 zijn 
opgenomen;

het ontwerp-besluit van 19 oktober 2011 tot en met 30 november 2011 ter inzage heeft gelegen;

van de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen over het ontwerp-Besluit aanwijzing 
koopzondagen 2012 is gebruik  gemaakt;

b e s l u i t e n 

de volgende zon- en/of feestdagen, tot een maximum van twaalf dagen, aan te wijzen als een 
dag waarop in EEN DEEL VAN DE GEMEENTE de verboden vervat in artikel 2, eerste en tweede 
lid van de Winkeltijdenwet niet gelden (“koopzondagen uitsluitend geldend per genoemde 
dorpskern c.q. per genoemd buurtschap”):

Albergen en Fleringen:

1. zondag 25 maart 2012
2. maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag)
3. zondag 22 april 2012
4. zondag 29 april 2012
5. zondag 6 mei 2012
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6. zondag 20 mei 2012
7. zondag 24 juni 2012
8. zondag 23 september 2012
9. zondag 21 oktober 2012
10. zondag 18 november 2012
11. zondag 9 december 2012
12. zondag 16 december 2012

Geesteren:

1. zondag 18 maart 2012;
2. zondag 29 april 2012;
3. zondag 30 september 2012;
4. zondag 11 november 2012;
5. zondag 25 november 2012;
6. zondag 9 december 2012;
7. zondag 16 december 2012;
8. zondag 23 december 2012;
9. woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag)
10. zondag 30 december 2012. 

Vasse

1. zondag 23 december 2012;
2. zondag 30 december 2012.

Mander:

1. zondag 16 december 2012;
2. zondag 23 december 2012;
3. woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag);
4. zondag 30 december 2012.

Reutum:

1. zondag 22 januari 2012
2. maandag 9 april 2012 (Tweede Paasdag)
3. maandag 28 mei 2012 (Tweede Pinksterdag)
4. zondag 14 oktober 2012
5. zondag 21 oktober 2012
6. zondag 28 oktober 2012
7. zondag 4 november 2012
8. zondag 11 november 2012 
9. zondag 18 november 2012
10. zondag 25 november 2012
11. zondag 9 december 2012
12. woensdag 26 december 2012 (Tweede Kerstdag)

Tubbergen:

1. zondag 29 januari 2012 (niet-collectief);
2. zondag 25 maart 2012 (poppenspeltheater)
3. maandag 9 april 2012 (tweede paasdag, niet-collectief);
4. zondag 6 mei 2012 (niet-collectief);
5. donderdag 17 mei 2012 (hemelvaartsdag, niet-collectief);
6. maandag 28 mei 2012 (tweede pinksterdag, niet-collectief);
7. zondag 12 augustus 2012 (Paardendagen)
8. zondag 7 oktober 2012 (Glasrijk);
9. zondag 28 oktober 2012 (najaarskermis);
10. zondag 25 november 2012 (niet-collectief)
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11. zondag 9 december 2012 (Kerstmarkt);
12. woensdag 26 december 2012 (tweede kerstdag, niet-collectief).

Tubbergen, 1 december 2011
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers

Dit besluit is bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud op de gemeentepagina in het 
huis-aan-huisblad “Op en Rond de Essen” van dinsdag 6 december 2011.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 10 van de Winkeltijdenwet 
kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen dit besluit bij het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven, Postbus 20021 te 2500 EA Den Haag. 
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de voorbereiding van het besluit. Aan 
degene die beroep instelt worden griffierechten in rekening gebracht.
Een beroepschrift moet zijn gemotiveerd en moet ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Die termijn is ingegaan op 
woensdag 7 december 2011, daags na bekendmaking. 
Wie beroep instelt, kan een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening worden afzonderlijk 
griffierechten in rekening gebracht. 

Uitgegeven door
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris,

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