
Tijdelijk besluit verlengde openingstijden horeca jaarwisseling 2022-2023 

Bekendmaking 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de burgemeester op 22 november 2022 het Tijdelijk 

besluit verlengde openingstijden horeca jaarwisseling 2022-2023 heeft vastgesteld. 

  

Inwerkingtreding 

Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking. 

  

Rechtsmiddelen 

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen dit besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht 

een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk ingediend 

worden en gericht zijn aan de burgemeester van de gemeente Breda, t.a.v. Adviescommissie bezwaar- 

schriften, Postbus 90156, 4800 RH te Breda. In het ondertekende bezwaarschrift moet het volgende zijn 

opgenomen: 

• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 

• de datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend; 

• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (nummer Gemeenteblad); 

• de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt. 

Als het bezwaarschrift door iemand anders dan de belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht 

worden meegestuurd. 

  

Het bezwaarschrift kan ook per elektronisch formulier worden verzonden. Dit formulier is te vinden op 

www.breda.nl. Daar is ook meer informatie over bezwaarschriften te lezen. 

  

Tijdelijk besluit verlengde openingstijden horeca jaarwisseling 2022-2023 

  

De burgemeester van Breda; 

  

gelet op artikel 10, vierde lid van de Drank- en horecaverordening Breda 2014; 

  

overwegende: 

  

- dat er traditioneel tijdens oudjaarsnacht nog tot laat in de nacht veel mensen op de been zijn; 

- dat het daarom wenselijk is om op deze dag een verruiming van de openingstijden aan de horeca- 

inrichtingen toe te staan; 

- dat er geen bezwaren zijn op grond van openbare orde om, evenals de voorgaande jaren (vóór 

het virus Covid-19), op oudjaarsnacht 2022 een verruiming van de openingstijden voor horeca- 

inrichtingen toe te staan; 

- dat oudjaarsnacht elk jaar een drukke nacht is voor nood- en hulpdiensten en dat er derhalve re- 

kening wordt gehouden met hun roosters en hun al maximale inzet; 

- dat het niet wenselijk is dat er aan horeca-inrichtingen naast deze collectieve regeling op oudjaars- 

nacht nog individuele ontheffingen van de openingstijden worden verleend. 

  
Besluit: 

I op zondag 1 januari 2023 een sluitingstijd voor horeca-inrichtingen (alle categorieën) toe te staan 

tot 06.00 uur; 

II op zondag 1 januari 2023 een sluitingstijd voor coffeeshops toe te staan tot 03.00 uur; 

III in de nacht van zaterdag 31 december 2022 op zondag 1 januari 2023 geen verruiming van de 

openingstijden voor het gebruik van de terrassen toe te staan; 

IV op zondag 1 januari 2023 een openingstijd toe te staan voor horeca-inrichtingen en coffeeshops 

vanaf 09.00 uur; 

V voor de nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023 geen individuele verruiming van de ope- 

ningstijden voor afzonderlijke horeca-inrichtingen mogelijk te maken; 

VI dat dit besluit vervalt op 2 januari 2023; 

VII dat dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit verlengde openingstijden horeca jaarwisseling 

2022-2023. 
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De burgemeester van Breda, 

P.F.G. Depla 
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