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Uitvoeringsbesluit 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zundert, 
 
Gezien het feit dat artikel 2.4.9. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Zundert 
bepaalt dat burgemeester en wethouders gebieden aan kunnen wijzen die deel uitmaken van een 
weg, waarop het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes 
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 
 
Overwegende: 
Nu deze overlast grotere vormen aan gaat nemen kunnen met gebruikmaking van artikel 2.4.9. van de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Zundert plaatsen worden aangewezen waar het 
verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 
alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Uitzondering van dit verbod gelden voor toegestane 
terrassen en bij toegestane evenementen waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar het evenement zich afspeelt 
alcoholhoudende drank te verstrekken 
 
 
Besluiten: 
1. Een uitvoeringsbesluit vast te stellen op basis van artikel 2.4.9. van de Algemene Plaatselijke  
     Verordening voor de gemeente Zundert; 
2. Te bepalen dat het verboden is om binnen de bebouwde kom van de kern Zundert, het Laarpark tot  
    aan de corsobouwplaats van buurtschap Tiggelaar en het parkeerterrein van de voetbalvereniging  
    Moerse Boys alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met  
    alcoholhoudende drank bij zich te hebben; 
3. Over te gaan te publicering van het alcoholverbod in de bode en op het internet. De beheerder van          

Patersven te verzoeken extra aandacht te schenken aan de instelling van dit verbod. 
4.  Dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie.  
 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24-04-2007 

burgemeester en wethouders van Zundert, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

mr. P.B.J.M. Thomassen L.C. Poppe-de Looff 

 

 


