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Officiële uitgave van Rotterdam.

Gemeenteblad 2015
Verlenging Horecagebiedsplan Centrum 2012–2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de Directeur Veiligheid van 7 april 2015 met kenmerk 1630521;

overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.

een horecabedrijf een openbare inrichting is in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening
Rotterdam 2012 (hierna APV);
het op basis van artikel 2.28 eerste lid van de APV verboden is een dergelijke inrichting zonder
vergunning van de burgemeester te exploiteren;
het college van burgemeester en wethouders conform de Horecanota 2012-2016 en de Verordening
op de gebiedscommissies 2014 bevoegd is om horecagebiedsplannen vast te stellen;
in horecagebiedsplannen de gewenste koers van een gebied qua horeca-ontwikkeling voor de
komende twee jaar wordt vastgelegd;
aanvragen voor een exploitatievergunning aan het geldende horecagebiedsplan worden getoetst;

besluit vast te stellen:

Verlenging Horecagebiedsplan Centrum 2012–2014

Artikel 1
De geldigheid van het horecagebiedsplan van gebied Centrum 2012–2014 voor de duur van drie
maanden te verlengen, tot uiterlijk 30 juni 2015.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie daarvan in het gemeenteblad.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Verlenging Horecagebiedsplan Centrum 2012-2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015.
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De secretaris,

De burgemeester,

Ph. F. M. Raets

A. Aboutaleb
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Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 april 2015 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage
bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde
Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:
1.
2.
3.
4.
5.

naam en adres van de indiener
telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken
wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is
datum bezwaarschrift
de gronden van het bezwaar
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:
Het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus
1011, 3000 BA te ROTTERDAM.
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het
kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een
DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige
voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.
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Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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