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Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014
De raad van de gemeente Geldermalsen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 013,
gelet op de artikel 3 lid 1 van de Winkeltijdenwet,
besluit
vast te stellen de Winkeltijdenverordening gemeente Geldermalsen 2014
Artikel 1

Begrippen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Winkeltijdenwet;
b. winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen
te worden verkocht (= begripsbepaling uit Winkeltijdenwet);
Artikel 2

Bepaalde winkels
1.

De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden op zon- en feestdagen
(inclusief Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) gedurende 08:00
uur tot 22:00 uur niet ten aanzien van:
- winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije
dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming
van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;
- winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en
drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen
te worden verkocht;
- winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen
worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende
de openstellingsuren van die sportcomplexen.

2. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op
Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag gedurende 12:00 tot
17:00 uur, gelden niet ten aanzien van meubelzaken, keuken- en sanitairzaken, autoshowrooms,
bouwmarkten en tuincentra.
Artikel 3

Verkoop van bepaalde producten anders dan in een winkel
De in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden op zon- en feestdagen
(inclusief Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) gedurende 08:00 uur
tot 20:00 uur niet ten aanzien van de verkoop van eigen voortgebrachte producten vanaf eigen grond
door de eigenaar van dat perceel.
Artikel 4

Openstelling anders dan voor verkoop
1.

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de
zondag en de feestdagen gedurende 08:00 uur tot 20:00 uur, gelden niet ten aanzien van:
- winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de
winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;
- winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht,
voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en
bromfietsen.

2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.
Artikel 5

Toerisme
1.

1

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de
zondag en de feestdagen gedurende 08:00 uur tot 20:00 uur, gelden niet ten aanzien van:
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-

campings met een campingwinkel voor de verkoop van levensmiddelen, kruidenierswaren en recreatieartikelen gedurende de periode van het jaar dat de campings geopend zijn;
Landgoedwinkel Mariënwaerdt op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Artikel 6

Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door
burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.
Artikel 7

Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014”
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 1 juli 2014, nummer 22,
de griffier, de voorzitter,
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