
van koppen en jager advocaten 
mr s. h. j . m. linthorst 
mr a. j . p. schram 
mr r. a. m. schram 
mr r. verduijn 

postbus 1140 
2001 bc haarlem 

staten bolwerk 2 
2011 ml haarlem Gemeente Albrandswaard 
e-mall lnfo@koPPenjager.nl T ^ v - d e gemeenteraad, en 

het College van B&W 
btwnr NL 814009001B01 Postbus 1000 
telefax 023-532 27 06 3 1 6 0 G A ^ ^ ^ 

tel. 023 - 532 62 40 

Haarlem, 9 mei 2011 

Inzake: zondagavondopening 

Geachte heer/mevrouw. 

Het afgelopen jaar vindt er een discussie plaats omtrent de zondagavondopenstelling 
van winkels op grond van de Winkeltijdenverordening. Wij zijn benieuwd hoe daar in 
uw gemeente over wordt gedacht en verzoeken de gemeenteraad met een beroep op de 
wet openbaarheid van bestuur om ons een kopie toe te zenden van de notulen van de 
gemeenteraadsvergadering waarbij de winkeltijdenverordening werd vastgesteld, doch 
uitsluitend dat gedeelte van de notulen dat betrekking heeft op de mogelijkheid om 
ontheffing te verlenen van het verbod om een winkel op zondag te openen. Tevens 
verzoeken wij de gemeenteraad om een kopie toe te zenden van het beleid omtrent het 
verlenen van ontheffing van het verbod om een winkel op zondag te openen. Uw 
College van Burgemeester en Wethouders verzoeken wij om ons een kopie toe te 
zenden van de ontheffingen van het verbod om een winkel op zondag te openen, die in 
de afgelopen drie jaar zijn verleend. Tevens verzoeken wij uw College van B&W om een 
kopie toe te zenden van alle aanvragen die de afgelopen drie jaar bij u zijn ingediend 
voor een ontheffing van het verbod om op zondag te openen. 

Wij verzoeken u deze informatie zo mogelijk in digitale vorm beschikbaar te stellen 
(bijvoorbeeld in pdf-formaat). 

Indien u nog overige relevante informatie heeft, vernemen wij dat ook graag van u. 

Met vriendelijke groet. 

Van Koppen & Jager Advocaten bv 
R.A.M. Schram 

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 ledere aansprakelijkheid voorzover deze verder gaat 
dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende voorval verleent. 
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