
 

 

 

Aan de leden van de gemeenteraad 

van Dalfsen 

 

Nieuwleusen, 4 december 2014 

 

Geachte raadsleden, 

 

Op 9 en 23 december behandelt u de nieuwe Drank- en Horecaverordening. 

Tegen het concept dat ter inzage heeft gele 

en hebben wij een zienswijze ingediend. 

Helaas is de verordening niet aangepast naar aanleiding van onze zienswijze. Ons bezwaar 

richt zich op het volgende. 

 

Al vanaf 1990 is er een regeling getroffen tussen de toenmalige gemeente Nieuwleusen en de 

Ontmoetingskerk over het incidenteel verstrekken van alcoholhoudende dranken tijdens een 

beperkt aantal gelegenheden van persoonlijke aard. Het gaat daarbij om een beperkt aantal 

verjaardagen (maximaal 7 per jaar)  voor oudere leden van de kerk, die thuis onvoldoende 

ruimte hebben hun verjaardag te vieren. Dit willen ze dan graag doen in een voor hen 

vertrouwde omgeving bij de kerk. 

Deze verjaardagen worden meestal ’s middags op een doordeweekse dag gevierd. 

 

De verordening die nu voorligt biedt geen mogelijkheid om tijdens deze verjaardagen nog een 

glaasje alcoholhoudende drank te nuttigen. Dat vinden wij jammer omdat  deze leden van de 

kerk hun verjaardag graag zo veel mogelijk in huiselijke kring willen vieren. Voor hun gevoel 

past dat het beste in het gebouw bij de kerk in plaats van in een lokaal horecabedrijf. 

 

Aan de regeling die tussen de gemeente Nieuwleusen was getroffen was de voorwaarde 

verbonden dat de verjaardagen steeds worden gemeld bij de burgemeester. Helaas is dit niet 

gebeurd, omdat de beheerder niet op de hoogte was van die bepaling. Toch heeft de kerk al 

meer dan twintig jaar, naar onze mening te goeder trouw, deze verjaardagen op deze manier 

georganiseerd. Meestal niet meer dan 5 of 6  per jaar. Tijdens de gelegenheden die wel 

rechtstreeks verband houden met kerkelijke activiteiten worden eigenlijk nooit 

alcoholhoudende dranken verstrekt. 

 

Wij willen u vragen onze zienswijze te overwegen. Mogelijk kunt u in de verordening en 

toelichting toestaan dat er een uitzondering wordt gemaakt voor deze verjaardagen, waarbij 

ook de mogelijkheid bestaat dit ’s middags toe te staan op een doordeweekse dag. 

 

Uw reactie zien wij graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde 

Kerk Nieuwleusen, 

 

Wilfred Haan, voorzitter 
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