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Gemeenteblad 
van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2014 
 

Nummer:   62 
 

Uitgifte:     14 oktober 2014 
 

 

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad  d.d. 8 september 2014, 
nr. 11B, tot vaststelling van de Verordening winkeltijden 2014. 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2014, nr. 11A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 augustus 2014; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de artikel 147 van de Gemeentewet 
 
 
B E S L U I T: 
 
- vast te stellen de navolgende verordening. 

 
Verordening winkeltijden 2014 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder  

- feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 

eerste en tweede Kerstdag; 

 

Artikel 2 Algemene vrijstelling 

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 11.00 uur tot 19.00 uur een 

algemene vrijstelling. 

 

Artikel 3 Vrijstelling voor bepaalde gebieden 
Voor de in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt 

een vrijstelling van 09.00 uur tot 22.00 uur voor winkels die zijn gevestigd op een besloten recreatie-

terrein zoals een bungalowpark of camping. 

 

Artikel 4 Vrijstelling voor bepaalde branche 

1. Voor de in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden 
geldt een vrijstelling van 08.00 uur tot 11.00 uur voor winkels waar voornamelijk vers bereid brood, 
banket en aanverwante zaken voor consumptie elders dan ter plaatse worden verkocht. 

2. Voor de in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden 
geldt een algehele vrijstelling voor winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie 
geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabakspro-
ducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden ver-
kocht. 
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Artikel 5 Ontheffingen 

1. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2 
van de Winkeltijdenwet voor wat betreft: 
a. Goede Vrijdag na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur; 
b. zondagen en feestdagen tussen 8.00 en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 22.00 uur. 

2. De ontheffing wordt geweigerd als de woon-en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving 
van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel 
op basis van de ontheffing. 

 
Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing 
Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als: 
a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het be-

lang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is verleend; 
c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de 

veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; 
d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 
e. de houder dit verzoekt. 
 
Artikel 7 Intrekking oude verordening 
De Verordening inzake de winkeltijden 1996 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 8 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Tubbergen 2014”. 

 
Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt de dag na haar bekendmaking in werking. 

 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 8 september 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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