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Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
1e Wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013. 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;  
 
gehoord de werksessie van 12 maart 2013; 
 
gelet op Winkeltijdenwet en het vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet; 
 
 
besluit 
 
vast te stellen de 
 
1e wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013 
 
 
 
Artikel 1 
Artikel 5 van de Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht wordt aangevuld met de 
volgende 2 leden: 
 

3. Binnen de onder a, b en c genoemde delen kan het college afzonderlijke deelgebieden dan 
wel branches aanwijzen. 

4. Voor die aangewezen afzonderlijke deelgebieden dan wel branches gelden de maximum 
aantallen zoals genoemd onder a, b en c. 

 
Artikel 2 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 
 
26 maart 2013  
 
Griffier Voorzitter 
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