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                                                            Nr. 2020/1112 

MINISTRIËLE BESCHIKKING  

van de 31ste  Augustus 2020 

 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie  

 

 
Overwegende:  

- dat bij ministeriële beschikking van 15 augustus 2020, nr. 2020/1057, in werking getreden 
per 16 augustus 2020, is besloten om lokaliteiten die over een koffie-, sociëteit- of 
bierhuisvergunning beschikken of etablissementen die zouden moeten beschikken over een 
koffie-, sociëteit- of bierhuisvergunning, te sluiten en de sluitingstijd van lokaliteiten 

waarvoor een restaurant vergunning is verleend te vervroegen naar 22.00 uur;   
- dat bovengenoemd besluit per 1 september 2020 vervalt;  
- dat het aantal COVID-19 besmettingen gestegen is van 150 op 14 augustus 2020 naar 267 

actieve gevallen op 30 augustus 2020;  
- dat ter voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 het wenselijk wordt geacht 

om de vervaldatum van 1 september 2020 als genoemd in de ministeriële beschikking van 
15 augustus 2020, Nr. 2020/1057 te wijzigen;  

- dat de sluitingstijd van lokaliteiten waarvoor een restaurant vergunning is verleend wordt 

gewijzigd aangezien de social-distancing maatregelen in een restaurant beter worden 
nageleefd;  

 
 
Gelet op:  

- de artikelen 1, 2, 47 en 56 van de Vergunningslandsverordening;  

 
 

Heeft besloten: 
 
Artikel 1 
De vervaldatum van 1 september 2020 als genoemd in de ministeriële beschikking van 15 augustus 

2020, Nr. 2020/1057, te wijzigen naar 15 september 2020.  
 
Artikel 2 

De sluitingstijd van lokaliteiten waarvoor een restaurantvergunning is verleend, wordt gewijzigd van 
22.00 uur naar 24.00 uur.   
 
Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening. Dit besluit zal worden gepubliceerd 
in de Landscourant.  
 
 
 
 
 

Philipsburg, 31 augustus 2020  

De Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie  
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Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 

ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.  

 

Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 

Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze 

beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2020,  nummer 22                                       Datum: 01 september 2020 

  P a g i n a  | 4 

 

 
                                                            Nr. 2020/1113 

MINISTRIËLE BESCHIKKING  

van de 31ste  Augustus 2020 

 

Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie  

 

 
Gelet op:  

- Het ministerieel besluit van 17 augustus 2020, nr. 2020/1063, waarin is besloten om de 

als marktplaats (her)aangewezen parkeerplaats op de locatie Simpson Bay Beach, bekend 

als Kim Sha Beach, om 22.00 uur te sluiten;  

- De artikelen 8 en 9, van de Landsverordening openbare straathandel;  

 

Heeft besloten: 

 
 
Artikel 1 
De als marktplaats (her)aangewezen parkeerplaats op de locatie Simpson Bay Beach, bekend als 

Kim Sha Beach, op de dagen van zondag tot en met donderdag om 23.00 uur te sluiten en op de 
dagen vrijdag en zaterdag om 24.00 uur te sluiten.  

 
Artikel 2 
Het ministerieel besluit van 17 augustus 2020, nr. 2020/1063 wordt ingetrokken.  
 

 
Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan en vervalt met ingang van 15 
september 2020. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
 
 

Philipsburg, 31 augustus 2020  

De Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie  
 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 

ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.  

 

Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 

Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze 

beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.  

 
 

 
 


