
Koggenla 
*d 16.000841* 

2 8 S E P . 2016 

M;ddernoí2 D( 

U16.002013 

D A T U M 11/5/2016 
O N D E R W E R P Evaluatie winkelt i jden winkeliers 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 10 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Winkelt i jdenverordening vastgesteld. 

Daarin staat genoemd dat e' jaafhjks dertien koop?ondage" zijn toegestaan. 

Op dit moment evalueren we het beleid. 

Vriendelijk verzoeken W I J u onderstaande vragen te beantwoorden en aan ons voor 
29 mei 2016 te retourneren. Dit kan middels bijgaande antwoordenveloppe of via e-mail: 

Uw antwoorden zullen onderdeel zijn van de besluitvorming. Indien u op de hoogte wil t 
worden gehouden van dit traject verzoeken wij u hier uw e-mailadres te vermeldem 

U kunt de 'Verordening Winkel t i jden Koggenland 2014' terugvinden via 
en . . . s ';..!'-"' ľ .i i». 

1. Wat vindt u van het aantal koopzondagen^, 
o Goed, geen aanpassing nodig / 3 

Te veel Ĺţ 
Te weinig Ĺ-Į 

2. Is uw winkei open ti jdens de koopzondagen? 
Ja, alle koopzondagen f 
Ja, een aantal koopzondagen 

B Nee 
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Wat vindt U van de openingstijden op zonaąs^(12:00-17:00 uur)? 
Goed. geen aanpassing nodig fÿó' 
Te laat open 
Te vroeq dicht f 
Anders, namelijk-

5 
4 Welke situatie heeft uw voorkeur? 

Huidige verordening handhave
r 

De winkeliers zel
f de openings- en sluitingstijden en koopzondagen laten į \ 

bepalen 
Koopzondagen afsrhaffen 
Anders, namelijk-

Heeft u nog vragen of opmeik rgen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact 
op met Mir jam Dclaere afdc-lmg Wonen S Ondernemen, bereikbaar via telefoonnummer 
(0229) 54 83 93 of via e-mail M.Delaere@koggenland.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Koggenlard. 
Namens dezen, 

D i î aocumen: is fligilíia onderte^enc 

Hans Ooievaar 
Afdelingshoofd Wonen Ã Ondernemen 
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