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Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze (SOB)

Behandêrd door: Sjanneke SChOlte

Terefoonnumm "r, 0412 458888

BUlage(n): 1

onderuerp: Ontheffing winkeltijdenwet

uw brier van: 25 novembef 2019

Uw kenmerk:

Resistratienum ^"r, 14OT 199 I 1 407 410

Datum: 10 december 2019

Geacht bestuur,

U heeft een ontheffing gevraagd van de winkeltijdenwet voor 22 en 29 december 2019. Graag
informeer ik u over ons besluit.

Besluit
Wij geven u toestemming om op 22 en 29 december 2019 ter gelegenheid van de december
drukte alle winkels in Bernheze open te houden van 08.00uur tot 20.00uur.

Voorschriften
- De bevoorrading van de winkels mogen niet vóór 10.00 uur plaatsvinden.
- U neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente of derden

schade ondervinden aan deze opening.
- U kunt deze ontheffing laten zien als politie of gemeenteambtenaar daarom vraagt.
- U volgt aanwijzingen van de politie altijd direct op.

Kosten
Deze ontheffing kost € 23,00. De rekening hiervoor vindt u bij dit besluit.

Wet- en regelgeving
Artikel 17 Verordening Winkeltijden Bernheze 2013
Legesverorden ing Bernheze

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar
maken. Anderen die belang hebben bij het besluit kunnen dat ook doen. Richt uw brief aan het
college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

- uw naam en adres
- datum
- handtekening
- met welk besluit u het niet eens bent
- argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u of kunnen anderen een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer
informatie vindt u op onze website: www. bernheze.orq/b ezwaat

Gemeentehuis: De Misse 6
Postbus 19, 5344 ZG Heesch
-Telefoon 14 O412
KvK 50475266
Bij voorkeur digitaal:
www. bernheze.org
gemeente@bernheze. org

ffiEt#i Mêteên aan de beurt op het moment dat
het u het beste uitkomt: maak een afspraak!

De gemêente Bêrnheze werkt voor het
gemeentehuis in Heesch alleen op afspraak.



Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen. lk ben bereikbaar via het algemene
telefoonnum mer 1 4 0412.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,
rgemeester en wethouders,

Hurkmans Marieke an
secretaris
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