Voorzitter ,raadscommisie
Hierbij willen wij laten weten tegen de zondagopenstelling te zijn van de winkels in ons dorp
Dat heeft meerdere redenen
Rust en regelmaat zijn een groot goed, de GGD regio ijsselland constateert meer en meer
klachten bij basisschoolleerlingen omdat de prestatie druk en de werkdruk in de samenleving
toeneemt dit heeft invloed op onze kinderen
Alarmerend wordt het genoemd
De kosten die gemaakt worden in een weekendzijn vaak meer dan de omzet die gehaald word
op die dag.zijn er bewijzen dat er massaal wordt ingekocht bij de buurgemeenten? Als laatste
maar niet als onbelangrijkste is dat onze schepper een rustdag heeft ingesteld de zondag
als Rustdag voor lichaam en geest
En omdat deze dag een bijzondere dag is .De S.G.P. vindt het belangrijk dat de
opstandingsdag van Christus uniek blijft Het is van belang om 1 dag te hebben voor
kerkgang,het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting.
Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van
belang ,maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde .Iedereen is
gebaat bij 1 dag rust inde week.Daarvoor hebben wij al jaar en dag de zondag om ruimte te
bieden aan kerkgang.Ook is het een belangrijk sociaalen maatschappelijk rustpunt in de
week.Steeds vaker zitten er jonge werknemersen werkgevers langdurig thuis door werkstress
Ook ondernemers hebben tijd nodig om bij te tanken. De overheid heeft een belangrijke taak
om de zondag als rustdag te beschermen Het stelt teleur dat steeds meer gemeenten ruim baan
geven aan koopzondagen De wet geeft aan dat in de afweging rekening gehouden moet
worden met de belangen van de werknemers en de kleine winkelier, de praktijk leert helaas
dat deze belangen regelmatig het onderspit delven.Gemeenten die de winkels op zondag open
doen verliezen meer dan alleen de zondagsrust. Grote winkeliers
grijpen hun kans kleine winkeliers moeten het veld ruimen
Dat helpt bepaald niet om de teloorgang van onze kernen en winkelstraten tegen te gaan
De bijzondere positie van de zondag moet versterkt worden in wet en regelgeving Gemeenten
die de zondagsrust willen beschermen moeten die vrijheid houden
De arbeidstijdenwet moet in principe alleen zondagswerk toestaan dat noodzakelijk is ;in de
zorg en bij de politie
Werknemers mogen op geen enkele wijze gedwongen worden om op zondag te werken,
de arbeidsinspectie dient hier actief op toe te zien. Ook bij sollicitaties mag de opvatting over
de zondag geen belemmering zij om aangenomen te worden.
Verhuurders van winkelruimte in winkelcentra mogen geen winkelopenstelling afdwingen.
contracten die dat wel eisen zijn wat ons betreft niet langer toegestaan. Afsluitend de
zondagswet moet daarom blijven bestaan gehandhaafd en verbeterdzodat de waarde van de
zondag weer meer tot zijn recht komt.Handhaving van de wtten die de positie van de zondag
moeten beschermen moet weer prioriteit krijgen bij de gemeenten.De gemeenteraad moet
hiervoor duidelijke handvatten bieden
Om onnodig zondagswerk te voorkomen, moet innovatie mede gericht zijn op de
technologische ontwikkelingen die de volcntinuprocessen overbodig maken
Vriendelijke groet A.de Boer

