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Korte samenvatting
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft het
bespreking:
woord aan de insprekers.
De heer Jorna en de heer Mensink spreken samen in. De heer Mensink is van
huis uit theoloog. De inspreektekst is te vinden in bijlage 1.
De voorzitter dankt de insprekers.
De heer Vernie benoemt zijn verwantschap met de insprekers in verband met
zijn lidmaatschap van het CDA. Het CDA is blij dat uit de evaluatie blijkt dat de
gemeenschap geen last heeft van de winkeltijden en dat de winkels niet open
zijn tijdens kerkdiensten.
In de discussienota ontbreekt een uitvraag onder de winkeliers. Daarom kan de
conclusie van het college nog niet worden beantwoord.
Kan de portefeuillehouder hierop een toelichting geven?
Mevrouw Mourits zegt dat met de huidige verordening de situatie eerlijker is dan
voorheen, omdat nu kleine winkeliers ook op zondag open mogen zijn.
Uit respect voor mensen die op zondag naar de kerk gaan of rust willen, zijn in
2013 bij de vaststelling van de verordening door middel van een amendement
van P21 de oorspronkelijk voorgestelde openingstijden aangepast.
Omdat winkels in de andere dorpen nu ook op zondag open zijn is de verkeersdrukte afgenomen.
Omdat er geen klachten zijn binnengekomen, concludeert het college dat de
winkeltijdenwet niet hoeft te worden aangepast. Het is ook P21 niet duidelijk of
mensen actief zijn benaderd.
Mevrouw Sweerts zegt dat De Liberalen van mening zijn dat de verruiming van
de winkeltijden is geslaagd en dit willen continueren. De evaluatie is conform
het amendement en naar tevredenheid uitgevoerd. Winkeliers hebben de vrijheid om te bepalen of zij op zondag open zijn. Winkeliers kunnen nu zonder
administratieve rompslomp samen activiteiten ontplooien.
De heer Ostendorp zegt dat de evaluatie tot stand is gekomen in contact met
vertegenwoordigers van winkeliers en van kerken. Inwoners zijn niet actief benaderd. In het begin zijn er, in verband met de verkeersdrukte, wel opmerkingen
van omwonenden geweest. Na realisatie van een aantal maatregelen zijn er
geen nieuwe klachten gekomen.
Van de mogelijkheid om 12 zondagen per jaar de hele dag open te zijn, wordt
geen gebruik gemaakt.
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De heer Mensink zegt dat zijn punt was om aandacht te geven aan de commercialisering die doorgaat. Hij roept het gemeentebestuur op om niet passief te
wachten op klachten, maar om een grotere activiteit te tonen dan nu in de nota
staat.
De heer Jorna zegt dat de vrijheid om op zondag open te gaan beperkt is:
- Voor sommige (kleine) winkeliers is de zondag de enige vrije dag met het
gezin.
- De landelijke winkels gaan open op zondag. In hoeverre is dit een vrije keus
of wordt dit door het concern verplicht?
De raadsleden concluderen dat de verordening niet hoeft te worden aangepast.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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