
Gemeente 
Hellendoorn 

Nijverdal, Nr. 
28 oktober 2014 14INT04203 

De raad van de gemeente Hellendoorn; 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2014; 

B e s l u i t 

I. vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden gemeente 
Hellendoorn 2012 (tweede wijziging) 

Artikel 1 
Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Winkeltijdenwet; 
b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste 

en tweede Kerstdag; 
c. groepsaccommodatie: een voorziening waarin een groep mensen met een recreatief doel 

gedurende een beperkte tijd verblijf met overnachting houdt; 
d. evenement: dat, wat artikel 2:24 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 

2009 daaronder verstaat. 

Artikel 2 
Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling 
1. Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet, geldt niet op ten hoogste vier 

per kalenderjaar door Burgemeester en Wethouders op, door een vereniging cq 
(belangen)behartiger namens een brede vertegenwoordiging van lokale ondernemers, 
ingediend verzoek aan te wijzen zondagen in combinatie met een evenement. 

2. Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, geldt niet op de volgende 
dagen en tijden: op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede 
Kerstdag van 9.00 uur tot 20.00 uur. 

Artikel 3 
Artikel 6, eerste lid, wordt gelezen als volgt: 

1 . Onverminderd het bepaalde in artikel 5 kunnen Burgemeester en Wethouders voor wat 
betreft zon- en feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet 
genoemde verboden, ten behoeve van: 
a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard; 
b. het uitstallen van goederen; 
c. tentoonstellingen in kunstateliers en galerieën; 
d. winkels in combinatie met daghoreca, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en 

drinkwaren plegen te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet; 
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Besluit 



e. winkels, die onderdeel uitmaken van de exploitatie van een verkooppunt motorbrand
stoffen waarbij de verkoop van brandstof meer dan 50*^ van de omzet vormt en vanuit 
de winkel voornamelijk branchegerelateerde artikelen, etenswaar en drinkwaren plegen te 
worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
van de Drank- en Horecawet. 

Artikei 4 

Artikel 8 Toerisme 
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, in verband mot de toeristische 
aantrekkingskracht van deze plaatsen, niet: 
a. voor de volgende delen van de gemeente; winkels op kampeer- en founggiowterreinen,-

groepsaccommodaties, kampeerboerderijen, musea en op het terrein van het Avontutenpark 
Heliendoorn en van het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug; 

b. op de volgende dagen en tijden: op zondag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede 
Pinksterdag van 09.00 tot 20,00 uur en op Goede Vrijdag en 4 mei tot 19,00 uur; 

c. voor de verkoop van de volgende artikelen: 
op kampeer- en bungalowterreinen: de verkoop van levensmiddelen en/of kampeerartikelen; 
in groepsaccommodaties en kampeeerboerderijen: de verkoop van levensmiddelen; 
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themagerelateerde producten; 
op het terrein van het Avonturenpark Hellendoorn: voor de verkoop van souvenirs, foto- en 
filmmateriaal en andere direct met het Avonturenpark verband houdende artikelen. 

II. te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag, volgende op die van haar 
bekendmaking. 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 


