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Geachte heer, mevrouw, 

Inzake: Winkeltijdenwet 
Uw kenmerk: -
Onze ref.: 

Eerder bij brief van 9 mei 2011 hebben wij ons tot u gewend met een verzoek om 
informatie te verstrekken. De informatie waarom wij hebben gevraagd zag - samengevat 
- op informatie die betrekking heeft op de wijze waarop de gemeente omgaat met de 
zondagsluiting in relatie tot de Winkeltijdenwet. Wij vertrouwen u met de inhoud van 
het verzoek genoegzaam bekend. 

Op het verzoek hebben wij nog geen beslissing ontvangen, terwijl deze al genomen had ~ 
moeten worden. Wij zouden graag nog kennis willen nemen van uw beslissing, maar de 
tijd begint inmiddels wel te dringen. Wij verzoeken u daarom om alsnog per 
ommegaande op het verzoek te beslissen. 

Overigens werd al wel enige informatie met betrekking tot dit onderwerp verstrekt. 
Maar met het verstrekken van deze informatie is het verzoek nog niet afdoende 
beantwoord. Onder meer omdat uit de versterkte informatie niet blijkt of de 
gemeenteraad het verzoek helemaal heeft gehonoreerd, en in hoeverre bepaalde 
informatie misschien bewust of onbewust niet, of niet geheel is verstrekt. 

Tot slot: uiteraard hoeft u ons geen stukken toe te sturen voor zover deze stukken ons 
reeds door (of namens) het college van burgemeester en wethouders zijn toegezonden. 
Het toezenden zou in dat geval een doublure zijn. U kunt dit in uw beslissing specifiek 
vermelden. 

Met vriende 

L Jager advocaten B.V. 

ING bank 67.08.60.239 en Postbank 495464 
ten name van Stichting Derdengelden Van Koppen en Jager Advocaten. 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover deze verder gaat 
dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende voorval verleent. 
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