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4e wijziging van de Algemene 
plaatselijke verordening Dalfsen 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 januari 2019, nummer 
892; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de “4e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dalfsen” 
 

4e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dalfsen 
Artikel I 
In het huidige artikel 5:67 Apv:  
1. In lid 1 de tekst “Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 8 dagen worden aangewezen.“ te laten 

vervallen, 
2. Het lid 2 te wijzigen in de volgende inhoud: 

“In aanvulling op lid 1 op alle zondagen openstelling tussen 12:00 en 18:00 toe te staan.”,  
en 

3. Het lid 3 “De vrijstelling geldt slechts voor de winkels gelegen in de woonkern Lemelerveld” te 
laten vervallen. 

 

Artikel II Slotbepaling 
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘4e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 

Dalfsen”. 
2. De regeling treedt de dag na bekendmaking in werking. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 maart 
2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente            J. Leegwater MSc 


