
 GEMEENTE SCHERPENZEEL 
 

AANWIJZINGSBESLUIT 

 coll.: 
 c.c.:  

 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 
 
overwegende 
 
- dat de raad op 7 september 2000 hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning van de gemeente Scherpenzeel (hierna te noemen de APV) opnieuw heeft vastge-
steld; 

 
- dat dit hoofdstuk 3 in werking treedt op 1 oktober 2000; 
 
- dat het in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving wenselijk is 

een concentratiegebied aan te wijzen voor de vestiging van ofwel een seksinrichting 
ofwel een escortbedrijf; 

 
- dat een concentratiegebied het mogelijk maakt met voldoende intensiteit toezicht uit te 

oefenen; 
 
gelet op artikel 3.2.1, lid 1 van de APV, 
 
besluit: 
 
het gebied, gelegen aan de kruising Dorpsstraat, Vijverlaan en Willaerlaan van de gemeen-
te Scherpenzeel, zoals gemarkeerd aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, 
aan te wijzen als een gebied waar het mogelijk is met vergunning ofwel een seksinrichting 
ofwel een escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen. 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2000 en wordt gepubliceerd in de Scherpenzeel-
se Krant. 
 
Scherpenzeel, 12 september 2000 
 
burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris (wnd.), de burgemeester, 
 
 
J. Wingelaar. J.J.H. Colijn-de Raat. 
 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking in de Scherpenzeelse Krant 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 
3925 ZJ Scherpenzeel. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagteke-
ning, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan 
aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD 
Arnhem, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 


