
Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: dinsdag 10 december 2013 09:30 
Aan: Stadhuis 
CC: IGriffie 
Onderwerp: FW: Reactie KHN WOM voorgestelde wijziging APV ivm paracommerciële verordening 

Gaarne inboeken. 

Erwin Geldorp | raadsgriffier j Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden I Btekenjiaan 14, 344? GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 IE aeldorp.e(3>woerden,nl 1 raadsanffie<a>woerden.nl 
W qemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, a i , wo, do 

Van: Lam, Harriette [mailto:h.lam@khn.nll 
Verzonden: maandag 9 december 2013 23:44 
Aan: 'raadsleden@woerden.nl'; 'raadsgriffie@woerden.nr 
Onderwerp: Reactie KHN WOM voorgestelde wijziging APV ivm paracommerciële verordening 
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N E D E R L A N D 

Kamerik, 9 december 2013 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Namens de afdeling Woerden, Oudewater en Montfoort van Koninklijke Horeca Nederland 
willen wij u graag wijzen op een wijziging in de APV i.v.m. de paracommerciële verordening. Het 
gaat ons om artikel 2:34b regulering paracommerciële rechtspersonen. 

Hierin is opgenomen dat de paracommerciële instellingen vrij zijn om op vrijdag, zaterdag en 
zondag geopend te blijven tot 0:30. Dit verbaasd ons ten zeerste gezien dit niet strookt met de 
doelstellingen wat betreft alcoholmatiging en leidt in onze ogen tot cafévorming bij deze 
instellingen wat niet de bedoeling is van verenigingskantines. Die is er in onze ogen om samen 
te kunnen zijn in (vereniging)activiteitgebonden sfeer. 
Ons voorstel is om de sluitingstijden in het weekend van paracommerciële instellingen vast te 
stellen op maximaal 19:00 uur of een uur na de laatste (sport)activiteit. Deze aanpassing 
voorkomt dat paracommerciële instellingen onbeperkt kunnen schenken tot na middernacht 
zonder de verenigingen met (sport)activiteiten in de avonduren de kantineactiviteiten onmogelijk 
te maken 

Onze angst is dat een kantine van een laagdrempelige verenigingsgebonden kantine verwordt 
tot een kroeg met alle problematiek en risico's die daarbij horen. Wij hopen dat u dit net als ons 
dit onderdeel in de aanpassing van de APV onwenselijk vind en u hier een actieve rol op u wil 
nemen om dit te bespreken in de raad. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u contact met mij opnemen. 

Met hartelijke groet, 

Mark Haagen 
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland 
afd. Woerden, Oudewater, Montfoort 
tel. 06 286 76 925 
E.mail: mark@kameryck.nl 

Uw afdeling: Uw regioadviseur: 
Afdeling W.O.M. Harriette Lam-Donatz 
Mark Haagen, Kameryck (vz) tel: 06 51 17 46 93 

E-mail: h.lam@khn.nl 
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