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RAADSBESLUIT 
Raadsbesluit  
Raadsbesluit bij BenW advies nr 190664 
Raadsbesluit bij BenW advies nr 190664 
De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 21 november 2019; 
 
gelet op het bepaalde in horecanota Gastvrij Bergen 2, paragraaf 5.5 
 
 
b e s l u i t: 
 
de horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 – 2021) aan te passen inzake de vrije in – en 
uitlooptijden in Bergen centrum met de hieronder in het blauw gearceerde tekst. 
 
Pagina 4/5 onder Samenvatting:  
 
Speerpunt vrije in- en uitloop op vrijdag /zaterdag voor de gehele gemeente Bergen 
Op dit moment is het in de gemeente Bergen zo geregeld dat horecaondernemers na 01.00 
uur (in de aangewezen uitgaansgebieden en alleen op de vrijdag- en zaterdagavond) hun 
deuren moeten sluiten voor nieuwe bezoekers indien zij tot 03.00 uur open blijven. 
Bezoekers die binnen zijn, mogen binnen blijven tot sluitingstijd. Omdat we inzetten op het 
verlaten van de aangewezen uitgaansgebieden kiezen we nu voor vrije in – en uitlooptijden 
op de vrijdag- en zaterdagavond in de gehele gemeente, met een restrictie voor de kern 
Bergen. 
 
Pagina 18/19 onder 5.5. Openingstijden: 
 
In- en uitlooptijden 
Op dit moment is het in de gemeente Bergen zo geregeld dat horecaondernemers na 01.00 
uur (in de aangewezen uitgaansgebieden en alleen op de vrijdag- en zaterdagavond) hun 
deuren  
 

 
Vrije in- en uitlooptijden: 
Huidige situatie: overloopverbod op vrij/za in de aangewezen uitgaansgebieden vanaf 
01.00 uur. 
Gewenste situatie: vrije in- en uitlooptijden voor de gehele gemeente Bergen, met een 
restrictie voor de kern Bergen. 
 

 
moeten sluiten voor nieuwe bezoekers indien zij tot 03.00 uur open blijven. Bezoekers die 
binnen zijn, mogen binnen blijven tot sluitingstijd. Omdat we eerder in deze nota hebben 
gekozen voor het verlaten van de aangewezen uitgaansgebieden (hoofdstuk 4 
Uitgaansgebieden), kiezen we nu voor vrije in – en uitlooptijden op de vrijdag- en 
zaterdagavond in de gehele gemeente, met een restrictie voor de kern Bergen. De vrije in- 
en uitlooptijden gelden alleen voor de kern Bergen indien de horecaondernemers collectief 2 
beveiligers inhuren. Voor horeca met bestemming 3 geldt 02.00 uur als toelatingstijd. 
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De horecanota Gastvrij Bergen 2 (2018 - 2021) aan te passen inzake de vrije in- en 
uitlooptijden in Bergen centrum. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
donderdag 12 december 2019 
 
 
 
 
 
De heer A. Idema  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
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