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BETREFT  Winkeltijdenverordening ligt ter inzage 

 

 

Geachte dames en heren,  

 

Een nieuwe winkeltijdenverordening ligt op dit moment ter inzage.  

 

Dit bericht is op de website van de gemeente en via publicatie in de Gooi & Eembode verspreid.  

Via deze brief breng ik dit onderwerp graag nog extra bij u onder de aandacht.  

 

In de ontwerp winkeltijdenverordening wordt voorgesteld dat winkeliers zelf mogen bepalen wanneer zij 

open gaan gedurende de dagen van de wek inclusief de zondag. Daardoor worden de mogelijkheden voor 

openstelling op zondag verruimd. Ondernemers krijgen in de nieuwe verordening dus ook de gelegenheid 

zelf te bepalen of ze op zondag open zijn. De huidige verordening beperkt dit nog tot 18 dagen per jaar.  

 

De verordening ligt tot en met 26 februari 2018 ter inzage. De ontwerp verordening is in te zien via de 

website van de gemeente (www.hilversum.nl/burgerleeskamer) en ligt ter inzage in de digitale 

Burgerleeskamer op het Stadskantoor, Oude Enghweg 23.  

 

Ik stel het op prijs wanneer u uw mening kenbaar maakt via een zienswijze. Alle inspraakreacties worden 

gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele 

wijzigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning is erop 

gericht om Winkeltijdenverordening 2018 in de raad van juni 2018 vast te stellen. 

 

De gemeente probeert zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte te stellen van het feit dat de nieuwe 

winkelverordening ter inzage ligt en becommentarieerd kan worden. Wij zijn echter niet in staat alle 

betrokken winkeliers en inwoners persoonlijk te benaderen. Mogen wij u dan ook verzoeken dit bericht 

verder te geleiden aan degenen waaraan u verbonden bent en die mogelijk een reactie zouden willen 

geven.    

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Wimar Jaeger 

Wethouder Economie 

  


