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Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethou-
ders d.d. 23 oktober 2012, nr. I12.019115, tot wijziging van het besluit van 1 
december 2011 tot aanwijzing van  zon- en/of feestdagen in 2012, als dag 
waarop in een deel van de gemeente de verboden vervat in artikel 2, eerste en 
tweede lid van de Winkeltijdenwet niet gelden 
 

 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen; 
 
overwegende dat de ondernemersvereniging  Tubbergen op 26 september 2012 en de ondernemers-
vereniging Albergen-Fleringen op 16 oktober 2012 hebben verzocht om wijziging van het besluit van 1 
december 2011 tot aanwijzing van  zon- en/of feestdagen in 2012, als dag waarop in een deel van de 
gemeente de verboden vervat in artikel 2, eerste en tweede lid van de Winkeltijdenwet niet gelden; 
 
gelet op de artikelen 2 en 3 van de Winkeltijdenwet en op de artikelen 2 en 4 van de "Verordening 
inzake de winkeltijden 1996"; 
 
besluit: 
 
hun besluit van 1 december 2011 tot aanwijzing van zon- en/of feestdagen in 2012, als dag waarop in 
een deel van de gemeente de verboden vervat in artikel 2, eerste en tweede lid van de Winkeltijden-
wet niet gelden te wijzigen als volgt: 
1. punt 11 onder Tubbergen wordt gelezen als volgt: zondag 16 december 2012 (Kerstmarkt); 
2. onder Albergen en Fleringen vervalt punt 10. De punten 11 en 12 worden vernummerd tot punten 

10 en 11. Ingevoegd wordt een nieuw punt 12 luidende: 12. zondag 23 december 2012. 
 
Tubbergen, 23 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester,  
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers 

 

 
Rechtsbescherming 
Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 10 van de Winkel-
tijdenwet kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 
Een bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en moet ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht worden ingediend binnen een termijn van zes weken, ingaande woensdag 31 okto-
ber 2012, dus uiterlijk op dinsdag 12 december.  
Wie een bezwaarschrift indient kan een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de presi-
dent van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag, indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vordert. Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening worden griffierechten in rekening gebracht. 
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Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

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


