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DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK 

 

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Cranendonck d.d. 28 mei 2013  

 

Gelet op artikel :  

 

 

B E S L U I T  

 

 vast te stellen de volgende "Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 2013" 

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

• a. de wet: de Winkeltijdenwet ; 

• b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, 

eerste kerstdag en tweede kerstdag. 

•  

Artikel 2 Algemene vrijstelling 

• 1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op 

zon- en feestdagen tussen 6 uur en 22.00 uur; 

• 2. Het verbod, vervat in artikel 2, tweede lid, geldt niet op zon- en feestdagen tussen 6 

uur en 22.00 uur. 

•  

Artikel 3 Ontheffingen 

• 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het verbod 

vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet voor de tijd gelegen voor 6 uur en 

na 22.00 uur en van het verbod vervat in artikel 2, eerste lid onder c van de wet: 

o a. aan winkels voor maximaal 3x per jaar; 

o b. in de uitoefening van een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van de wet 

voor maximaal 3x per jaar. 

o c. aan winkels welke gesloten zijn tussen 0 uur en 16.00 uur, en waar uitsluitend 

of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering 
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van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid , van de Drank- en 

Horecawet. 

• 2. Een ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en/of leefsituatie of de 

openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt 

beïnvloed door de openstelling van de winkel. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de 

ontheffing.  

  

Artikel 4 Beslistermijn 

• 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een 

ontheffing binnen 8 weken. 

• 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 

weken verdagen. 

•  

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van de ontheffing 

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien: 

• a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; 

• b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na 

het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging 

wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing 

is vereist; 

• c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel 

op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het 

woon en leefklimaat ter plaatse; 

• d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden 

nagekomen; 

• e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, 

bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 

• f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.  
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Artikel 6 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking 

2. De Verordening Winkeltijden gemeente Cranendonck 2009 wordt ingetrokken 

 

Artikel 7 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening winkeltijden gemeente 

Cranendonck 2013 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck 

in de openbare vergadering d.d. 2 juli 2013. 

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. P.J.F. Bemelmans 

 

 

 

mr. M.M.D. Vermue-Vermue 

 


