
De raad van de gemeente Roosendaal; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal van  

30 oktober 2012; 

 

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet; 

 

besluit vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden: 

 

Artikel I Wijziging verordening 

De Verordening Winkeltijden en de Toelichting worden als volgt gewijzigd. 

 

In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

a. Het tweede lid komt te luiden: 

 

2 Een vrijstelling van de verboden vervat in artikel 2 , eerste lid van de wet, geldt in het jaar 2013 

voor de navolgende aangegeven gebieden en branches voor de daarbij genoemde dagen: 

a.     Roosendaal, exclusief het gebied Rosada/recreatiecentrum De Stok, zoals dat gebied is 

aangegeven op de bij deze verordening en als zodanig gewaarmerkte tekening: 27 januari, 24 

februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 

november 1 december, 15 december, 22 december en 29 december 2013; 

b.     Wouw: 24 februari, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 25 augustus, 29 september, 27 

oktober, 24 november, 1 december, 15 december en 22 december 2013; en de zondagen van 

de geraniummarkt Wouw, kermis Wouw en braderie Wouw 2013; 

c.     Nispen: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 

september, 27 oktober, 24 november 1 december, 15 december, 22 december en 29 

december 2013; 

d.     Heerle: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 

september, 27 oktober, 24 november 1 december, 15 december, 22 december en 29 

december 2013; 

e.     Supermarkten: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 1 april, 5 mei, 9 mei, 20 mei, 26 mei, 30 

juni, 24 november 1 december, 15 december, 22 december, 26 december en 29 december 

2013; 

f.    Go-Stores / Woonboulevard Oostpoort, zoals dit gebied is aangeven op de bij deze 

verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: 27 januari, 24 februari, 24 

maart, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 26 mei,  25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 

november, 22 december, 26 december en 29 december 2013; 

g.   Bouwmarkten: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 1 april, 28 april, 9 mei, 20 mei, 26 mei, 25 

augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december, 26 december en 29 

december 2013; 

h.      Tuincentra en automobielbedrijven: 17 maart, 24 maart, 1 april, 7 april, 14 april, 21 april, 

28 april, 5 mei, 12 mei, 20 mei, 26 mei, 1 december, 8 december, 15 december en 22 

december. 

 

b. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 

 

3 De gebiedsvrijstelling opgenomen onder lid 2, sub a, b, c, en d, van dit artikel geldt niet voor 

de winkels die vallen onder branches aangeduid in lid 2 sub e, f, g en h van dit artikel. De 

vrijstelling opgenomen onder lid 2 sub f van dit artikel geldt niet voor de winkels die vallen 

onder het gebied aangeduid in lid 2 sub g en h van dit artikel.  

 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2012. 

 

De griffier,                               De voorzitter, 


