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Aan alle horecaondernemers
in de gemeente Bergeijk
27 november 2019
Mevrouw A. Kuijlaars
Beheer Ruimte
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:

Beleidsregels sluitingsuur openbare
inrichtingen 2020

Geachte horecaondernemer,
In artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bergeijk is het sluitingsuur voor
openbare inrichtingen geregeld. In lid 3 van dit artikel is opgenomen dat de burgemeester ontheffing kan
verlenen van de in lid 1 van dit artikel vastgestelde sluitingstijd voor openbare inrichtingen. In bijlage bij
deze brief treft u aan de beleidsregels van de burgemeester betreffende het sluitingsuur van openbare
inrichtingen voor het jaar 2020.
Nieuw ten opzichte van vorige jaren is dat bezoekers die na 02.00 uur de inrichting tijdelijk verlaten om
buiten te roken daarna nog wel terug naar binnen mogen in de inrichting.
Deze nieuwe regel wordt bij wijze van proef voor 2020 toegestaan. Indien dit leidt tot veel overlastmeldingen hou ik me het recht voor om deze regel na 2020 weer in te trekken.
Daarnaast kan een verleende ontheffing van het sluitingsuur tot 03.00 uur tijdelijk worden ingetrokken
indien door het roken buiten de inrichting overlast ontstaat voor de omgeving.
Indien u gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om gedurende de nacht van zaterdag op zondag tot
03.00 uur geopend te mogen zijn verzoek ik u daarvoor bij mij uiterlijk 10 december 2019 een ontheffing
aan te vragen.
Volledigheidshalve wijs ik u er op dat op de niet naleving van de voorwaarden of het zonder ontheffing
gedurende de nacht van zaterdag op zondag tot 03.00 uur geopend zijn, een strak stappenplan van
toepassing is.
Ik vertrouw er op dat u, evenals dit jaar uw verantwoordelijkheid in deze neemt en tijdig een ontheffing voor
komend jaar aanvraagt.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Kuijlaars via ons algemene telefoonnummer: 0497-551455.
Hoogachtend,
De burgemeester van Bergeijk,
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