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Tekst van de regeling
Verordening op de wijziging van de Verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013
Nr. RB2019069
De raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het initiatiefvoorstel van D66 van 10 juni 2019;
gelet op artikel 2, lid 1 onder a en b en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;
gezien het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 9 juli 2019;
gezien het advies van het College van B&W d.d. 14 augustus 2019;
besluit vast te stellen;
de Verordening op de wijziging van de Verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013:
Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen
Ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet
vervatte verboden, wordt vrijstelling verleend van 06:00 uur tot 22:00 uur, met dien
verstande dat deze vrijstelling niet geldt voor Goede vrijdag na 19:00 uur, 4 mei na 19:00 uur
en 24 december na 19:00 uur.
Artikel 3. Individuele ontheffingen
1.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod om op
werkdagen geopend te zijn voor 06.00 uur of na 22.00 uur zoals neergelegd in
artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet, met dien verstande dat geen ontheffing
wordt verleend voor Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december
na 19.00 uur.
2.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod om op zonen feestdagen geopend te zijn voor 06.00 uur of na 22.00 uur zoals neergelegd in
artikel 2 van deze verordening, met dien verstande dat geen ontheffing wordt
verleend voor 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur als deze dag op een
zondag valt.
3.
De ontheffing kan worden 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.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2019

de griffier,

de voorzitter,

