
 

 

 

Overzicht wijzigingen winkeltijdenverordening2014-2016. 

 

Hierbij een korte toelichting op de wijzigingen van de winkeltijdenverordening. 

Artikel 1: de begripsbepaling is in versie 2016 uitgebreid met de definitie van supermarkt. 

Artikel 2: lid 1 is aangepast om de zondagopenstelling van supermarkten mogelijk te maken. De 

supermarkten mogen niet op Nieuwjaarsdag geopend zijn, daarom is lid4 aangepast. 

Artikel 11: aangepast vanwege verandering van jaartallen. 

Artikel 12: aangepast vanwege verandering jaartal. 

 

Hierna staan de artikelen voluit. Eerst uit de verordening 2014, daarna de verordening 2016. 

 

Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014 

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en 

tweede kerstdag; 

b. werkdagen: maandag tot en met zaterdag; 

c. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet. 

 
Artikel 2 - (Algemene) vrijstelling voor zon-, feest- en werkdagen 

 

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden 

geldt een vrijstelling:  

a. volgens het huidige lotingsysteem  voor supermarkten, zoals dat is vastgesteld in de 

raadsvergadering van 9 december 2010; 

b. elke laatste zondag van de maand voor de winkels in Wehl, Gaanderen, op de PDV-

locaties (Perifere Detailhandels Vestigingen) Wijnbergen en Verheulsweide, in de tuin- 

en de autobranche en in de binnenstad;  

2. De winkels in Wehl, Gaanderen, de tuin- en de autobranche, binnenstad en op de PDV-

locaties Wijnbergen en Verheulsweide krijgen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per 

jaar extra open te gaan. Hiervoor hoeft geen bijzonder evenement georganiseerd te 

worden. De ondernemers-verenigingen/branches laten wel op tijd (minimaal een maand 

van tevoren) aan de gemeente weten op welke zondagen zij extra open gaan.  

3. De winkeltijden (behalve voor de supermarkten) op de aangewezen zondagen tussen 

12.00 en 18.00 uur vrijgeven.  

4. De vrijstelling als bedoeld in onder lid 1, 2 en 3 geldt niet op: 

a. eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag; 

b. Goede Vrijdag, na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur. 

 

Artikel 11 - Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

 

1. De Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2010 wordt ingetrokken.  

2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2010 verleende 

ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en 

wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze 

verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen 

en voorschriften. 



 

 

3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente 

Doetinchem 2010 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze 

verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening. 

 

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel 

 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 

2014. 
 
 

Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2016 

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

d. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en 

tweede Kerstdag; 

e. werkdagen: maandag tot en met zaterdag; 

f. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet; 

g. supermarkt: zelfbedieningszaak met een grote verscheidenheid aan levensmiddelen. 

 
Artikel 2 - (Algemene) vrijstelling voor zon-, feest- en werkdagen 

 

5. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden 

geldt een vrijstelling:  

a. elke zondag voor supermarkten van 13.00 uur tot 18.00 uur; 

b. elke laatste zondag van de maand voor andere winkels in Wehl, Gaanderen, op de 

PDV-locaties (Perifere Detailhandels Vestigingen) Wijnbergen en Verheulsweide, in de 

tuin- en de autobranche en in de binnenstad van 12.00 uur tot 18.00 uur;  

6. De winkels in Wehl, Gaanderen, de tuin- en de autobranche, binnenstad en op de PDV-

locaties Wijnbergen en Verheulsweide krijgen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per 

jaar extra open te gaan. Hiervoor hoeft geen bijzonder evenement georganiseerd te 

worden. De ondernemers-verenigingen/branches laten wel op tijd (minimaal een maand 

van tevoren) aan de gemeente weten op welke zondagen zij extra open gaan.  

7. 1. De vrijstelling als bedoeld in eerste lid, onder a geldt niet op: 

a. Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag; 

b. Goede Vrijdag, na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur. 

2. De vrijstelling als bedoeld in eerste lid onder b,  en lid 2 geldt niet op: 

a. eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag; 

b. Goede Vrijdag, na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur. 
 

Artikel 11 - Intrekking oude verordening en overgangsrecht 

 

4. De Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2014 wordt ingetrokken.  

5. Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Doetinchem 2014 verleende 

ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en 

wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze 

verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen 

en voorschriften. 



 

 

6. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente 

Doetinchem 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze 

verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening. 

 

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel 

 

3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 

2016. 
 


