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FAXBERICHT

Alphen aan den Rijn, 16 december 2011

aan

Gemeenteraad van Roosendaal

faxnummer

0165-57 93 38

afzender

; mr. CJ.R. van Binsbergen

aantal pagina's (inclusief voorblad): 3

in geval van onvolledige of onduidelijke ontvangst gelieve u telefonisch contact op te
nemen.
Wille Donker advocaten
Postbus 357, 2400 AJ Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 2408 AE Alphen aan den Rijn
T : 0172-44 2417
F : 0172-44 20 28
E :
I ;

bin5bergen@willed0nker.nl
www.willedonker.nl

Deze fax is uitsluitend bestemd voor de daarin genoemde geadresseerde en kan vertrouwelijke
Informatie bevatten, waarmee als zodanig moet worden omgegaan. In het geval dat u niet de
geadresseerde bent verzoeken wij u onmiddellijk telefonisch contact met ons op te nemen en de
hiema volgende pagina's van dit bericht te vernietigen.
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AANTEKENEN
De raad van de gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Alphen aan den Rijn, 14 december 2011
Inzake
Onze referentie
Betreft
Behandeld door
Telefoon
E-mail

Tevens vooruit per fax: 0165-5793

38

Stichting Tegen Verruiming ZondagsopenstelUng/Roosendaal
140821
BEZWAARSCHRIFT WIJZIGING VERORDENING WINKELTIJDEN
mr, C.J.R- van Binsbergen
0172 ' 23 6S 64 (secretaresse)
b1nsbergen@wiUedonker.nl

Geachte raadsleden,
Bij brieven van 12 en 13 december 2011 heb ik namens 27 reclamanten bezwaar gemaakt tegen uw besluit van 2 november 2011, houdende wijziging van de Verordening Winkeltijden,
onder meer strekkend tot het bij verordening verlenen van vrijstelling van het verbod als bedoeld in artikel 2 Winkeltijdenwet, ten behoeve van op de gemeente gericht toerisme.
Hierdoor deel ik u mede dat dit bezwaar mede wordt ingediend namens de volgende natuurlijke en rechtspersonen:
28.

de heer R,C.P, van Haaien, h.o.d.n. Chavelli, gevestigd te (4701 AH) Roosendaal aan
de Nieuwe Markt 30;

29.

de vennootschap onder firma V.O.F. P. Vriends, h.o.d.n. Tobaccoshop Vriends, gevestigd te (4701 AK) aan de Nieuwe Markt 52;

30.

de vennootschap onder firma V.O.F. Van Engelen, Spapen, mede h.o.d.n. 't Lekker
Plekske, gevestigd te (4701 AK) Roosendaal aan de Nieuwe Markt 56.

Aangezien het bestreden besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad van 4 november 2011,
eindigt de bezwaartermijn ingevolge artikel 3:42, tweede lid, in verbinding met artikel 6:8

op u t itthByerhoutimgcr nwi vifllle Donter attvocawn ajfi, met litsUting van enigs andere algemene vsewsarten, de al9W«i« voorwasnfcn van WIHC Donker advwaicn. jwHs op de
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Av^, heden. Het bezvyraar is derhalve ook ten aanzien van de drie bovengenoemde reclamanten tijdig ingediend.
Ik verzoek u een termijn van ten minste zes weken te steUen voor het naar voren brengen van
de gronden van het bezwaar,
ogachtend,

d.R. van Binsbergen

