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Geachte raadsleden, 

Hierdoor maak ik bezwaar tegen uw besluit van 2 november 2011, houdende wijziging van de 
Verordening Winkeltijden, onder meer strekkend tot het bij verordening verlenen van vrijstel
ling van het verbod als bedoeld in artikel 2 Winkeltijdenwet, ten behoeve van op de gemeente 
gericht toerisme. 

Het bezwaar wordt ingesteld namens de volgende natuurlijke en rechtspersonen: 

1. de stichting naar burgerlijk recht Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling, 
gevestigd te Barendrecht aan de Donk 3; 

2. de vennootschap onder firma Slagerij Van Oevelen v.o.f., gevestigd te (4701 CW) 
Roosendaal aan de Nispensestraat 6; 

3. de besloten vennootschap De Bloemenhoek Roosendaal B.V., gevestigd te (4706 HM) 
Roosendaal aan de Diamantdijk; 

4. mevrouw H.W.M.J. van Ast, h.o.d.n. Drogisterij Het Geheim, gevestigd te (4701 PT) 
Roosendaal aan de Raadhuisstraat 38; 

5. de heer E.J. Wisse, h.o.d.n. Eye Wish Groeneveld, gevestigd te (4701 PT) Roosendaal 
aan de Raadhuisstraat 40; 
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6. de vennootschap onder firma V.O.F. De Kletskop, gevestigd te (4707 CR) Roosendaal 
aan het Lindenburg 1; 

7. de vennootschap onder firma V.O.F. Dekker-Vermue, h.o.d.n. The Read Shop, ge
vestigd te (4707 CR) Roosendaal aan het Lindenburg 6; 

8. de vennootschap onder firma Drogisterij Keij v.o.f., gevestigd te (4707 CR) Roosen
daal aan het Lindenburg 7; 

9. de vennootschap onder firma Van Vlimmeren Slijterij Gall ft Gal! V.O.F., gevestigd te 
(4707 CR) Roosendaal aan het Lindenburg 8; 

10. de heer R.A.C. Schrauwen, h.o.d.n. Trend Hairstylers, gevestigd te (4707 CR) 
Roosendaal aan het Lindenburg 11; 

11. de heer P.J.C.W.M, van Elteren, h.o.d.n. Van Elteren Food, gevestigd te (4707 CR) 
Roosendaal aan de Lagestraat 11; 

12. mevrouw H.W.J. van der Wekken, h.o.d.n. DecoFlowers, gevestigd te (4671 CT) 
Dinteloord aan de Prinses Irenestraat 33; 

13. de besloten vennootschap Tieroiff Muziekcentrale B.V., gevestigd te (4701 PJ) 
Roosendaal aan de Markt 90-92; 

14. de heer J.A. de Jager, mede h.o.d.n. Visgilde De Nieuwe Markt, wonend te Tholen, 
doch mede kantoorhoudende te (4701 AG) Roosendaal aan de Nieuwe Markt 22; 

15. de besloten vennootschap Modehuis Van der Vorst B.V., mede h.o.d.n. Rose d' Or, 
gevestigd te (4701 AB) Roosendaal aan de Nieuwe Markt 23; 

16. de heer W.S.J. van der Pligt, h.o.d.n. Van der Ham Optiek, gevestigd te (4701 AJ) 
Roosendaal aan de Nieuwe Markt 42; 

17. de vennootschap onder firma v.o.f. Van Geel Roosendaal, h.o.d.n. Expert, gevestigd 
te (4701 AL) Roosendaal aan de Nieuwe Markt 66 C; 

18. de besloten vennootschap Beerens Schoenmode Roosendaal B.V., gevestigd te (4701 
AE) Roosendaal aan de Nieuwe Markt 77; 

19. de besloten vennootschap De Bloemist B.V., gevestigd te Heijningen, doch mede kan
toorhoudende te (4701 AN) Roosendaal aan de Passage 25 D; 

20. de heer G.A.M. Malee, h.o.d.n. Kaldi Koffie & Thee Roosendaal, gevestigd te (4701 
AP) Roosendaal aan de Passage 38; 

21. de heer W. Gabel, h.o.d.n. Calza, gevestigd te (4701 AN) Roosendaal aan de Passage 
25; 

22. de besloten vennootschap M.C.G. Herbers Juweliers en Diamantairs B.V., gevestigd 
te (4701 AP) Roosendaal aan de Passage 26; 

23. de vennootschap onder firma De Versslager v.o.f., gevestigd te (4708 HK) aan het 
Tolbergcentrum 126; 



(Ei) Wille Donker 
a d v o c a t e n 

24. de besloten vennootschap Nelisse Groenten en Fruit B.V., gevestigd te Steenbergen, 
doch mede kantoorhoudende te (4708 HK) Roosendaal aan het Tolbergcentrum 162; 

25. de vennootschap onder firma Brood en Banket Bakkerij G. Croonen v.o.f., gevestigd 
te (4703 AS) Roosendaal aan de Hulsdonksestraat 48. 

Tegen dit besluit staat beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (artikel 10 lid 
2 Winkeltijdenwet). Ingevolge artikel 7:1 Awb dient, alvorens beroep in te stellen, bezwaar te 
worden gemaakt. 

Het besluit dateert van 2 november 2011, maar is gepubliceerd in het Gemeenteblad 2011/71 
van 4 november 2011 en in de Roosendaalse Bode van 6 november 2011. Gelet op de publica
tiedatum eindigt de bezwaartermijn ingevolge artikel 3:42, tweede lid, in verbinding met 
artikel 6:8, eerste lid, Awb, op vrijdag 16 november 2011. Het bezwaar is derhalve tijdig in
gediend. 

Op voorhand deel ik u mede dat cliënten zich niet kunnen verenigen met de aanname dat de 
vrijstelling van het verbod van zondagsopenstelling van winkels wordt gerechtvaardigd door op 
de gemeente Roosendaal of een gedeelte daarvan gericht toerisme. Voorts is niet voldaan aan 
de ingevolge artikel 3 Winkeltijdenwet verplichte belangenafweging, nu is nagelaten kennis te 
vergaren met betrekking tot de in die bepaling bedoelde belangen (vgl. ook artikel 3:2 Awb), 
zodat van een verantwoorde belangenafweging als bedoeld in artikel 3 Winkeltijdenwet en 
artikel 3:4 Awb geen sprake kan zijn geweest. 

Cliënten zijn niet in staat de gronden van het bezwaar reeds thans (volledig) te verwoorden. 
Zij verzoeken u dan ook hen een termijn te stellen van ten minste zes weken teneinde hen de 
gelegenheid te geven de gronden van het bezwaar naar voren te brengen. Uw bericht dien
aangaande zie ik met belangstelling tegemoet. 

pogachtend. 

J,R. van Binsbergen 


