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DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING
De Burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet:
BESLUIT:
vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan:
Natuurlijk(e)
I
II
III
persoon/personen:
naam en voornamen
geboortedatum
geboorteplaats
Rechtspersoon/personen:
Naam
Vestigingsplaats

I
Trattoria La Famiglia
…

II
-

In de inrichting, gevestigd in het perceel:
straatnaam en
Nassaulaan 33
postcode en plaatsnaam
4651 AA Steenbergen
telefoonnummer
….
De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten en terrassen
situering in de inrichting en eventuele benaming
a. Restaurant en serre
b. Feestzaal
c. Terrassen

oppervlakte in m
181
170
325

2

Artikel 46 van de Drank- en horecawet is van toepassing op de volgende lokaliteit(en):
n.v.t.
Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en of voorschriften verbonden:
n.v.t.
Steenbergen, 21 juli 2016
namens de burgemeester van Steenbergen
DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT HIERVAN DIENT IN DE
INRICHTING AANWEZIG TE ZIJN

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan
(college van burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van
uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit
niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

e-mail: politie, KHN. Papier: OND-fin

Gemeente Steenbergen
Aanhangsel leidinggevenden
bij Drank- en horecavergunning voor:
de inrichting, gevestigd in het perceel:
straatnaam en huisnummer Nassaulaan 33
postcode en plaatsnaam

4651 AA Steenbergen
Leidinggevende I

Naam

.

Voornamen

.

Geboortedatum

.

Geboorteplaats

.

Deze bijlage is onderdeel van de vergunning met kenmerk BM1602149.
Steenbergen, 21 juli 2016
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen
namens de burgemeester van Steenbergen

