
 

 

Vragen Horecabeleid: 

 
D66: 
"Voor de bedrijven in het dwaalgebied waar nu een sluitingstijd van 0.00u geldt, zal een overgangssituatie 
gelden. Bij verandering van exploitant of eigenaar wordt de situatie gewijzigd." 
 
1) Wat betekent dit nu precies, hoe zit het met horeca gelegenheden die nu langer dan 00.00 uur open 
mogen zijn, vallen die ook onder het voornemen het terug te brengen naar 23.00 uur? 
In mei 2012 heeft de burgemeester beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van exploitatievergunningen in 
het dwaalgebied. Op grond hiervan geldt voor nieuwe horeca in het dwaalgebied de van de rest van Tilburg 
afwijkende sluitingstijd van 0.00u. Dit geldt voor nieuwe horeca, die op grond van de ontheffingsmogelijkheid of 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt kan worden. Voor horecagelegenheden die 
op dat moment al gevestigd waren in het Dwaalgebied gelden de reguliere sluitingstijden voor horeca buiten 
het HCG.  
2) Gaat de de tijd van 23.00 uur uiteindelijk dus voor alle horeca zaken gelden in het dwaalgebied? Zo ja, per 
wanneer moet dat dan voor iedereen gelden? 
Nee. Dit geldt alleen voor horeca die dus met een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan zijn 
toegestaan na mei 2012. Dit geldt dus niet voor zaken zoals de Langenboom, Spaarbank, Little Devil en Jack's 
die al voor deze tijd gevestigd waren in het Dwaalgebied. 
3) Hoe ziet het overgangsregiem eruit? 
Op het moment dat de exploitatievergunning moet worden gewijzigd (bij verandering van eigenaar 
bijvoorbeeld) zal voor de horecagelegenheden die nu een sluitingstijd van 0.00u kennen een sluitingstijd van 
23.00u gaan gelden.  
4) Welke beleidsregels zijn er op dit moment allemaal van toepassing op het vestigen van horeca in het 
dwaalgebied en wat gaat dit beleid daaraan veranderen? Met hierbij aandacht voor: openingstijden, 
(maximale),vloeroppervlakte, gebruik van ruimtes op begaande grond / eerste verdieping, gebruik van 
trassen en alle overige beleidsregels die van toepassing zijn op het vestigen van horeca in dit gebied. 
In het dwaalgebieden gelden op dit moment de Aanvullende beleidsregels exploitatievergunning Dwaalgebied 
en de Beleidsregels terrasvergunningen Dwaalgebied. Deze zijn bijgevoegd. Voor het overige gelden de regels 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
Groen Links: 
"De regels voor nieuwvestiging van horeca in het dwaalgebied worden zo gewijzigd dat alleen daghoreca 
wordt toegestaan in de Willem II-straat, Stationsstraat, Nieuwlandstraat, Telefoonstraat, Noordstraat en 
Tuinstraat. " 
Wat gebeurt er als bestaande horeca, met avond/nachtvergunning, van eigenaar wisselt? 
Zie ook bovenstaand antwoord op de vraag van D66. De horeca waarvoor nu reeds een sluitingstijd geldt voor 
reguliere horeca vallen buiten dit regime. De aangepaste sluitingstijd gaat alleen gelden alleen voor horeca die 
dus met een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan zijn toegestaan na mei 2012. Dit geldt dus niet 
voor zaken zoals de Langenboom, Spaarbank, Little Devil en Jack's die al voor deze tijd gevestigd waren in het 
Dwaalgebied. 
 
 


