Verzonden: 12-2-2020

DRANK- en HORECAWET
Vergunning

Model D

Gemeente: Alkmaar

Datum: 12 februari 2020
Kenmerk: dh.19.200619321
Verzonden:

BIJ DEZE VERGUNNING BEHOORT EEN AANHANGSEL WAAROP DE LEIDINGGEVENDEN STAAN
VERMELD

Burgemeester van bovengenoemde gemeente:
- Gelet op artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet;
- Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 2, afdeling 3, paragraaf 1 van de Algemene plaatselijke verordening;
- Het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen en er geen zienswijzen zijn ontvangen.
BESLUIT
Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van paracommerciële horeca-activiteiten ten behoeve van
De Woeste Hoeve te Oterleek
aan:
rechtspersoon / rechtspersonen
1. naam:
vestigingsplaats:

Vereniging Oterleker Gemeenschap
Oterleek

In de inrichting, gevestigd in het perceel:
bedrijfsnaam:
straatnaam:
postcode en plaatsnaam:
telefoonnummer:

De Woeste Hoeve
Dorpsstraat 51
1842 GT Oterleek
072-5725236

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten en terrassen:
Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²:
a. Zaal

begane grond

78 m²
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Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden:
a. u wordt aangemerkt als paracommerciële rechtspersoon cluster 1;
b. het is toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende 1 uur voor, tijdens en tot 2 uur
na een activiteit, mits die activiteit past binnen de statutaire doelstelling van de paracommerciële
rechtspersoon;
c. de schenktijd kan niet later komen te liggen dan 01:00 uur;
d. maximaal zes keer per jaar kunt u een ontheffing aanvragen voor afwijking van de schenktijden;
e. wanneer u bijeenkomsten van persoonlijke aard organiseert dient u uiterlijk vijf werkdagen voor een
bijeenkomst van persoonlijke aard, en bij verhuur aan derden, hiervan melding te doen bij de
burgemeester.

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de terinzagelegging beroep worden aangetekend. Het
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van
een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij genoemde rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening
wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
de burgemeester van Alkmaar,
namens deze,
unitmanager Leefgebied,

drs. L.F.M. Kempers

DEZE VERGUNNING EN HET DAARBIJ BEHORENDE AANHANGSEL OF EEN AFSCHRIFT ZIJN IN DE
INRICHTING AANWEZIG
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