Winkeltijdenwet.
Indeling gemeente in delen, aanwijzingsregeling ’koopzondagen’.
Inwerkingtredingsdatum: 1 januari 2006.

Indeling van Valkenswaard in delen (volgens bijgevoegde kaart):
1. Centrum met uitlopers op de invalswegen;
2. Industrieterrein Schaapsloop 1 en 2;
3. Industrieterrein Van Linschotenstraat;
4. Winkelcentrum Willibrorduslaan;
5. Winkelcentrum Gegraaf;
6. Overig Valkenswaard (m.u.v. Dommelen en Borkel en Schaft);
7. Dommelen;
8. Borkel en Schaft.
(Dommelen, Borkel en Schaft staan niet op de kaart, zijn wél, zie hierboven, als deel aangewezen)
Per deelgebied mogen 12 ‘koopzondagen’ worden aangewezen.
De aanwijzing van ‘koopzondagen’ binnen de deelgebieden vindt plaats aan de hand van onderstaande
criteria (‘aanwijzingsregeling’):
1. tweede Paasdag en tweede Pinksterdag worden zondermeer (traditie) aangewezen, vervolgens;
2. resterende dagen op verzoek van winkeliersverenigingen, vervolgens;
3. resterende dagen op verzoek van branches, vervolgens
4. resterende dagen op verzoek van individuele ondernemers volgens het systeem wie het
eerst komt, het eerst maalt.
Met ingang van 2006 zal uiterlijk 1 november van elk jaar middels de gebruikelijke informatiekanalen
mededeling worden gedaan van de mogelijkheid verzoeken tot het aanwijzen van ‘koopzondagen’ in
te dienen. Verzoeken om aanwijzing van een ‘koopzondag’ dienen jaarlijks voor 1 december
voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanwijzing wordt verzocht, te worden ingediend. De formele
vaststelling van de ‘koopzondagen’ door het college vindt vervolgens medio december plaats. Indien
na voormelde vaststelling nog dagen resteren, zal indien in de loop van het desbetreffende jaar voor
dat jaar nog verzoeken om aanwijzing worden ingediend, worden aangewezen volgens het systeem
wie het eerst komt, het eerst maalt.
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Valkenswaard d.d. 13 december 2005
nr. B20.
Kaart deelgebieden gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van
Valkenswaard d.d. 22 januari 2008 nr. A3

Bekendmaking 2008

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij bij besluit van 22 januari 2008
op grond van de Winkeltijdenwet een nieuwe indeling van Valkenswaard in delen voor de aanwijzing
van de ‘koopzondagen’ hebben vastgesteld. Het betreft hier het toevoegen van de Dijkstraat en de
Kardinaal de Jongstraat aan het kernwinkelgebied. De nieuwe indeling is met ingang van 22 januari
2008 in werking getreden. De kaart met daarop de nieuwe indeling ligt tot en met 1 maart 2008 ter
inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

