
 6 april, week 14 
 
 

Nieuw bestuur…. 
 

Tijdens de ALV van 28 maart jl., is er een nieuw bestuur van Hartje geïnstalleerd volgens 
het onderstaand organigram.  
Wij, als bestuur, hebben ons ten doel gesteld, het ondernemersklimaat in de binnenstad 
te versterken.  
 
Collectieve ambitie binnenstad:  
 Samenwerken & verbinden; ondernemers onderling & met externe partijen  
 Betrokkenheid ondernemers vergroten  
 Hartje = spilfunctie 
 Bevordering van het economisch belang van binnenstad en het commercieel belang 

van de ondernemers 
 Het ontzorgen van ondernemers zodat zij ook echt kunnen ondernemen 
 
Tijdens de ALV hebben wij aangegeven om tijdens een ledenbijeenkomst, welke wij in 
juni zullen uitschrijven, onze concrete plannen te zullen presenteren. Nu zijn we druk 
bezig met de overdracht van het dagelijks bestuur en het in gang zetten van onze 
ambities voor onze vereniging. 
We hebben er erg veel zin in en gaan je snel zien óf bij jou óf op de eerstvolgende 
bijeenkomst! 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Hartje  
 
 

Openingstijden feestdagen 
 



De gemeenteraad heeft in december 2017 een nieuwe Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 
vastgesteld. Deze Verordening Winkeltijden ’s-Hertogenbosch 2017 biedt ten opzichte van de 
vorige verordening meer mogelijkheden om geopend te zijn.  
 
 
Winkelopenstelling is toegestaan op: 
 Maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur 
 Alle zondagen van 11.00 uur tot 19.00 uur 
 Alle feestdagen van 11.00 uur tot 19.00 uur 
 Hemelvaartsdag van 06.00 uur tot 22.00 uur 
 
Winkels moeten verplicht gesloten zijn op: 
 Goede Vrijdag vanaf 19.00 uur 
 4 mei vanaf 19.00 uur 
 24 december vanaf 19.00 uur 
 1e Kerstdag, de hele dag 
 Nieuwjaarsdag, de hele dag 
 
Winkels zijn niet verplicht om geopend te zijn. Feestdagen zijn 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e 
Pinksterdag, 2e Kerstdag. De gemeente kan voor incidentele gevallen, bijvoorbeeld voor een 
evenement van tijdelijke aard, een ontheffing verlenen om eerder of langer geopend te zijn.  
 
Koningsdag, vrijdag 27 april 
Wettelijke openingstijden zijn gelijk aan een gewone werkdag, openstelling is toegestaan tussen 
06.00 – 20.00 uur. 
Wij adviseren om uw gewone openingstijden aan te houden 
 
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei (Geraniummarkt) 
De winkels mogen open zijn van 06.00 -22.00 uur, gelijk aan een gewone donderdag.  
Wij adviseren om uw gewone openingstijden aan te houden 
 
Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei (Jazz in Duketown) 
Toegestane openingstijden: 11.00 – 19.00 uur. Advies: 12.00 – 17.00 uur 
 
 
 
 


