VERSLAG

Datum :
Onderwerp:

Aanwezig:
- Kern Lemelerveld

16 januari 2019
Winkelopenstelling op zondag in kernen van de gemeente Dalfsen

Ondernemersvereniging Lemelerveld
Plaatselijk Belang Lemelerveld

- Kern Nieuwleusen

Ondernemersvereniging Nieuwleusen
Hersteld hervormde gemeente van Nieuwleusen
Hervormde gemeente Nieuwleusen
Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt
Plaatselijk Belang Nieuwleusen

- Kern Dalfsen

Ondernemersvereniging Dalfsen
De Gereformeerde kerk (hersteld) te Dalfsen
Diaconie PKN Dalfsen
Nederlands Gereformeerde kerk Dalfsen
GKV Dalfsen – Oost/west

- Gemeente Dalfsen:

Wethouder A. Schuurman (portefeuillehouder)
Wethouder R.W.J. van Leeuwen
Dhr. P. la Roi (leiding avond en gespreksgroep Dalfsen)
Mevr. N. Weijdeman (gespreksgroep Lemelerveld)
Mevr E. Holsappel (gespreksgroep Nieuwleusen)
Dhr U. Lautenbach (beleidsmedewerker Recreatie, Toerisme en Econ. zaken)

1. Inleiding en welkom
Wethouder Schuurman heet de aanwezigen welkom en is blij dat er zoveel betrokkenen uit de kernen
gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan over de koopzondagen.
De heer La Roi leidt de avond samen met een aantal medewerkers van de gemeente. Dhr. La Roi geeft
een toelichting op de opzet van de avond waarin per kern tussen de aanwezige organisaties het gesprek
gevoerd wordt aan de hand van vier vragen:
 Waarom koopzondagen in dorpskern wel doen.
 Waarom koopzondagen in dorpskern niet doen.
 Wat zijn zorgpunten bij invoering koopzondagen.
 Wat zijn voorwaarden bij invoering koopzondagen.
De informatie die deze gesprekken oplevert, wordt gebruikt voor het voorstel aan de gemeenteraad die een
besluit neemt over de koopzondagen. Dhr. La Roi vraagt de aanwezigen zich in te leven in de argumenten
die een ander aandraagt in het gesprek en zo met elkaar de dialoog te voeren.
2. Gespreksgroep Dalfsen
Er is een korte voorstelronde. Per vraag (zie inleiding) schrijven alle deelnemers achtereenvolgens op
kaartjes een reactie. Per vraag zijn de kaartjes verzameld en waar mogelijk gebundeld per onderwerp.
Daarna is elke vraag met de reacties daarop besproken in de groep.
A. Waarom koopzondagen in dorpskern wel doen
 Ondernemers kunnen niet achterblijven t.o.v. omliggende plaatsen/gemeenten (bijvoorbeeld Heino,
Raalte, Zwolle, Dedemsvaart). Er is afvloeiing van omzet naar de omliggende plaatsen, de
concurrentiepositie is niet gelijk en voor commerciële bedrijven beperkt dit de groei. Dit kan worden
tegengegaan door ook open te gaan. Dalfsen heeft het Waterfront, is een aantrekkelijk dorp in het
Vechtdal en trekt toerisme aan, vooral zoals met het mooie weer van vorig jaar. Dan wil je iets te
bieden hebben.
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 De afvloeiing is door ondernemers niet kwantitatief onderzocht, ervaring vanuit franchiseorganisaties
leert dat dit op den duur weer 10% meer omzet oplevert (die terug komt in het dorp).
 Nuancering op dit punt is dat er verschil is in boodschappen doen en winkelen. In de achterban van
kerken is er geen behoefte voor winkelopenstelling op zondag. Zes dagen zijn genoeg om een brood
te kopen. De mogelijkheid om boodschappen te doen kan handig zijn als je wat vergeten bent.
 Ondernemers staan niet allemaal te springen, maar je moet je wel afvragen waar staan we in
Dalfsen over vijf jaar. We zijn gek op Dalfsen, maar wat als winkels over vijf jaar leegstaan? Wat als
alles om je heen open gaat. Het speelveld kan er dan anders uit zien. Verwachting is niet dat op alle
zondagen de winkels in Dalfsen open gaan.
 Winkeliers in Dalfsen zijn niet eensluidend. Ook die zijn een afspiegeling van de maatschappij. De
concurrentie positie wordt ook bepaald door omliggende plaatsen die wel open gaan. Dat creëert in
Dalfsen een achterstand. Dit wordt gevoeld binnen de ondernemers. De jongeren kom je
bijvoorbeeld tegen in de winkels van de omliggende plaatsen.
 Het karakter van Dalfsen is anders dan omliggende plaatsen. Er zijn echter ook plaatsen die
vergelijkbaar zijn met een protestante achtergrond. De zondag als rustdag is een groot goed in het
dorp, dit geldt ook voor ondernemers en personeel.
 Ondernemers vertellen dat personeel aangeeft ook wel op zondagen graag te willen werken.
Ondernemers kunnen rekening houden met het personeel. Het is niet verplicht om op zondag te
werken. De vraag is of dit op lange termijn ook zo blijft en dat is een zorgpunt vanuit de kerken. De
secularisatie trekt in Nederland van het westen naar het oosten. Kun je op lange termijn de
keuzevrijheid van personeel waarborgen?
Ondernemers zijn van mening dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij.
Het personeelsbestand heeft een dusdanige verdeling dat dit te regelen is. Er is personeel dat
aangeeft geen moeite te hebben met werken op zondag en dat biedt de mogelijkheid dat anderen
dat niet hoeven. Van beide groepen wil men mensen aannemen. Kwaliteit van personeel is ook
nodig op doordeweekse dagen.
 Het ‘waarom wel’ is niet te verdedigen vanuit een christelijk standpunt.
Op basis van het gesprek:
- Concurrentiepositie: goed voor het speelveld, lokale economie en werkgelegenheid;
- Ontwikkeling op lange termijn voor winkelbestand Dalfsen;
- Behoefte vanuit de bewoners maar ook in relatie tot toerisme (speerpunt Dalfsen);
- Brengt levendigheid met zich mee;
- Hoe op lange termijn rekeninghouden met personeel dat niet wil werken zondag;
- Voor éénpitters is het lastig om in mee te gaan.
B. Waarom koopzondagen in dorpskern niet doen
 Rustdag is instelling van God en een koopzondag gaat in tegen de scheppingsorde en de wet van
God. De rustdag is een groot goed in de samenleving en is gebaseerd op de christelijke traditie: niet
hoeven werken op zondag en rust in de gezinnen. Zes dagen geven genoeg tijd om boodschappen
te doen. Met een koopzondag is men nooit vrij.
 Uiteindelijk is er geen voordeel en speelt dit ook een rol bij het imago van de detailhandel in het
dorp. Een aanwezige winkelier is niet voor en zal niet voorop lopen, maar: als de buurman open gaat
moet ik toch wel mee. Natuurlijk is er afvloeiing naar andere plaatsen en dat haal je terug en ga je
uiteindelijk met elkaar verdelen.
 Dilemma van grote winkels om wel of niet mee te doen, geldt ook nog (meer) voor kleine
ondernemer/zelfstandige en deze zal de druk voelen bij deze ontwikkeling: “wat nu?”. Heeft ook
geen dag meer vrij en dat is wel een probleem. Ondernemers willen elkaar vrijlaten in die keuze.
Maar de druk vanuit concurrentie kan (te) groot worden om alsnog wel mee te gaan. Ondernemers
willen elkaar niet verplichten om mee te gaan. Het moet een eigen keuze blijven. Aan de orde is
gesteld wat de visie van ondernemers is op het ondernemersklimaat in Dalfsen in termen van
evenredigheid en gelijkwaardigheid. Vanuit grote winkels, waar de planning en bezetting relatief
eenvoudiger te organiseren is dan bij de kleine winkelier, is er een beleving dat grotere winkels
bepalend worden wat er uiteindelijk gebeurd. De politiek heeft hier ook een rol in om goede
randvoorwaarden te scheppen.
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 Kanttekening bij de genoemde druk op de kleine ondernemer/zelfstandige is dat ook hier niet één
type ondernemer en mening is. De een wil open en de ander niet. Onderscheid naar branches en bij
ondernemers is er ook: ondernemers onderling denken verschillend.
 Plaatselijk Belang Ankum verwacht geen eensluidend standpunt vanuit de leden, ook daar zal
verschillend gedacht worden. De samenleving van Dalfsen is zeer divers.
 Kun je er een unique selling point van maken dat het op zondag Dalfsen rustig is? Het is de vraag of
toeristen komen vanwege de rust of iets anders. Kerken zijn zich bewust van de dilemma’s van
ondernemers: concurrentiepositie en omzetverlies.
Op basis van het gesprek:
- Zondag is de dag van God. Rustdag in het dorp is een groot goed. Iets unieks in het dorp;
- Er is geen eensluidend standpunt van ondernemers, echter wel dat ondernemers elkaar vrij willen
laten in de eigen keuze. Aandachtspunt is de kleine ondernemer/winkelier die eigenlijk zelf niet wil
en toch mee moet met de ontwikkeling;
- Politiek kan randvoorwaarden stellen i.v.m. de belangen van (kleine) ondernemers.
C. Wat zijn zorgpunten bij invoering koopzondagen
 Consequenties voor het sociaal en verenigingsleven moeten goed in beeld worden gebracht; Wat
zijn de consequenties voor familiebijeenkomsten en mantelzorg. Enerzijds sturen op 24-uurs
economie en anderzijds voorzieningen van zorg en voor ouderen en mantelzorg bij mensen zelf. Het
sociale domein wordt leeggezogen. We laten ons helemaal gek maken in deze maatschappij.
Moeten we hierin zo voorop lopen.
 We kunnen elkaars mening niet opleggen aan een ander. We moeten wel rekening houden met
elkaar in het dorp. Kerken hebben behoefte aan overleg en afstemminging voor het evenwicht
tussen kerkelijke instanties en commerciële partijen.
 De rust in het dorp is verstoord, weg. Rust rondom de kerkdiensten (ochtend en middag) en het
voorkomen van overlast en irritaties over en weer.
Vanuit de kerken is er geen behoefte aan koopzondagen, maar willen in gemengde samenleving met
elkaar in gesprek over afspraken en elkaar daarop aanspreken. Toch worden problemen of
conflicten voorzien, zoals bij het gebruik van parkeerplaatsen bij kerken en winkels.
 De concurrentie voor eenmansbedrijven en werkbelasting (“moeten” mee) en het aannamebeleid
voor personeel (werken op zondag).
Op basis van het gesprek:
- Consequenties van winkels open op zondag in beeld brengen voor het sociaal maatschappelijke en
verenigingsleven en de tijd voor familie en gezin.
- Rust bij de kerkdiensten en gebruik van parkeerplaatsen.
D. Wat zijn voorwaarden bij invoering koopzondagen
 Gedurende lange periode op de zondagen de winkels open, niet af en toe een koopzondag.
Voorkeur voor de middagen vanwege het respect naar de kerken. In voorjaar (april) als campings
open gaan, komen de fietsers, wandelaars en recreanten tot na de zomer. In nazomer moet
vervolgens de omzet van eigen bewoners komen en is het relatief rustig in het dorp. De
omzetpotentie voor ondernemers zit vooral gedurende het zomertijdseizoen.
 In augustus evalueren met elkaar over ervaringen en het vervolg hoe verder te gaan. Ook in de
evaluatie betrekken wat het de ondernemers in het dorp heeft opgeleverd. Geconstateerd is dat er
geen weg terug is als deze ontwikkeling in gang gezet wordt als gevolg van de marktwerking.
 Voor de verschillende branches is openstelling wel/niet op zondag moeilijk te bepalen. Ook
digitalisering van 24/7 via internet is een ontwikkeling die op dit moment niet goed in te schatten is
(bijvoorbeeld: bestellen door de week en afhalen op zondag).
 Ongestoorde kerkgang is van belang en daarom rust rondom de kerken. Rekening houden met
tijdstippen die afgestemd zijn op kerkbezoek. Dit geldt ook voor de parkeervoorziening.
Aandachtspunt is het gebruik van parkeerplaatsen tijdens de kerkdiensten op de middag.
 Hopelijk zijn voorwaarden niet nodig als het niet doorgaat. De vraag is gesteld of Dalfsen wel die
kant op moet en doordenk de consequenties.
 Eenduidigheid, gelijkwaardigheid is van belang. Respect voor de verschillende opvattingen en geen
gedwongen kader. Geen verplichting voor winkeliers (keuze aan ondernemer overlaten) en voor
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personeel/werknemers om op zondag te werken (gemeld werd dat dit in cao is vastgelegd). Voor
jeugd is aantrekkelijk om op zondag te werken want ze verdienen meer loon.
 Afstemming openingstijden met alle kernen in gemeente
Op basis van het gesprek:
- Winkelopenstelling gedurende zomertijdseizoen na de middag. Duidelijke periode afspreken en
rekening houden met kerkdiensten;
- Jongeren en ouderen denken verschillend over dit onderwerp;
- Geen dwingend kader, maar de keuze aan de ondernemer;
- Evalueren met elkaar in augustus met alle partijen zoals vanavond weer aan tafel.
3. Gespreksgroep Nieuwleusen
Er is een korte voorstelronde, waarin iedereen aangeeft wat men hoopt dat dit gesprek zal opleveren. Een
gesprek op basis van wederzijds respect wordt veelvuldig genoemd. Per vraag schrijven alle deelnemers
achtereenvolgens op kaartjes een reactie. Per vraag zijn de kaartjes verzameld en waar mogelijk
gebundeld per onderwerp. Daarna is elke vraag met de reacties daarop besproken in de groep.
A. Waarom koopzondagen in dorpskern wel doen
 Er is afvloeiing van omzet naar omliggende plaatsen. Ondernemers willen de concurrentiepositie
verdedigen ten opzichte van Zwolle. We worden meegenomen in de ontwikkeling van de omgeving.
Het zijn algemene ontwikkelingen in de markt en omliggende plaatsen en er is een economische
noodzaak voor de instandhouding en continuïteit van de winkels in het eigen dorp. Nieuwleusen
heeft nu een goed winkelbestand. Het ondernemersbestand Nieuwleusen krimpt als er geen
zondagsopening komt. De inwoners zouden balen als helft winkels verdwijnt. Openingstijden van
winkels op zondag zal in toekomst nodig zijn, niet voor extra omzet maar noodzaak in continuïteit
van onze bedrijven en medewerkers.
 De opening op zondag is een extra kostenpost voor de ondernemer. Anderzijds is er de afvloeiing
van omzet naar omliggende plaatsen. Er is een omslagpunt waarop de afvloeiing zo groot wordt dat
die opweegt tegen de extra kosten van de zondagsopstelling. Klanten kunnen uit principiële
overwegingen kiezen niet meer naar een winkel te gaan die op zondag open is.
 Plaatselijk Belang Nieuwleusen had moeite om tot een eensluidend standpunt te komen. Er wordt
verschillend over gedacht. Plaatselijk belang Nieuwleusen heeft aangegeven ermee te kunnen
instemmen dat het gemeentelijke verbod op koopzondagen wordt geschrapt. Hoe daarmee dan
vervolgens wordt omgegaan is ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij verruiming van winkeltijden op
zondag wil PBN het aan de ondernemer en inwoners zelf over laten of deze er gebruik van willen
maken. Vergelijk wordt gemaakt met bijvoorbeeld bedrijven op de Grift die werken of restaurants
waar gewerkt wordt.
 Er zit een tweedeling in behoefte van winkels open op zondag. Maatschappelijk is het een
geaccepteerd fenomeen (gemak dient de mens). In hoeverre creëren we een behoefte.
 Maximale vrijheid om wel/niet open te gaan en gun ondernemers hun omzet. De kleine ondernemer
heeft er meer last van de grote ondernemer. Elke ondernemer kan zijn eigen belangen goed
afwegen in relatie tot wat in het dorp leeft. De kleine ondernemer is kwetsbaarder bij deze
keuzevrijheid en mag je niet verplichten. Stel als gemeente geen ingewikkelde regels vast voor
welke zondagen wel of niet of in welke kern van de gemeente wel of niet. Alles gelijk houden voor
alle kernen. Grootste aandacht van consument zal uitgaan naar de supermarkten en het is vooral
voor de eigen inwoners.
 Enkele deelnemers aan het gesprek gaven ook aan nog geen argument voor koopzondag te hebben
gevonden, behalve de concurrentiepositie/omzetafvloeiing.
Op basis van het gesprek:
- De ontwikkeling wordt gedreven door de regio en internet. Het is niet een kwestie van willen, maar
moeten. Wat betreft de kosten is er voor ondernemers geen noodzaak;
- Er is een tweedeling in de behoefte naar een koopzondag (wel en niet);
- Ondernemers verwachten dat de zondagsopenstelling vooral voor eigen bewoners gedaan wordt
(minder voor toeristen);
- Leefbaarheid in dorp: zorg vanwege toekomstige leegstand winkels.
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B. Waarom koopzondagen in dorpskern niet doen
 Zondag als rustdag is er vanuit de christelijke traditie en is ook goed als een gemeenschappelijk
rustpunt in de maatschappij en als adempauze voor iedereen. Houdt de zondag ‘heilig’ (apart
gesteld). Er is dan extra drukte op zondag en weten we nog van ophouden? Al 2000 jaar gedenken
christenen deze dag de opstanding van de Heere Jezus. Het is pijnlijk voor christenen dat juist op
zondag de winkels open moeten. Die dag is waardevol. Het is minder mogelijk om kerkdiensten te
bezoeken op zondag.
 Gemeenschappelijk rustpunt in de week voor gezinnen en families en andere sociale verbanden en
onderhoud van contacten. Van belang voor het behoud van de sociale chemie in het dorp.
 Vanuit kerkelijke gemeente minder dan 5% belangstelling voor zondagsopenstelling. Nieuwleusen
kent amper toerisme.
 Ondernemers moeten de vrijheid hebben om niet mee te doen in deze ontwikkeling. Ondernemers
kennen hun klanten wel om zelf een overwogen keuze te maken.
 We hebben zes dagen om te werken, dus waarom zeven? Het heeft ook te maken met
consuminderen en (sociale) duurzaamheid. Geen ondernemer wordt er rijk van.
 Geen koopzondag is beter voor kleine ondernemer en winkelier.
Op basis van het gesprek:
- In hoeverre creëer je een behoefte? Nieuwleusen heeft geen toerisme.
- De zondag is rustdag voor de kerk en ook als een algemeen rustpunt voor iedereen, voor
ondernemers, voor gezinnen en families. Wat voor prijs mag het hebben? Partners die uit elkaar zijn
i.v.m. werken. Het is de enige gezamenlijke dag vrij. Een dag om de batterij op te laden.
Anderen ervaren de zondag als leeg.
- Gemeente Dalfsen kan zich hiermee positioneren op (sociale) duurzaamheid en consuminderen;
- Point of no return: als je ‘ja’ beslist, kun je niet meer terug. Het is een kantelpunt.
C. Wat zijn zorgpunten bij invoering koopzondagen
 Dat het collectief van samen stoppen, rusten en ontspannen wordt aangetast. Waar stopt het en er
zijn weinig echte rustmomenten. Ontbreken van een dag van rust voor ondernemers, zodat in de rest
van de week goed ondernomen kan worden.
De 24/7 jachtigheid in onze maatschappij. Er is meer dan alleen economie en religie. Rust is in het
algemeen goed voor alle mensen in de huidige tijd.
 Zorg om de leefbaarheid in het dorp, het verenigingsleven. De onderlinge druk van grotere
ondernemers richting kleinere. Voor kleinere ondernemer betekent het extra personeel of een
zevendaagse werkweek en misschien dan ook wel eerder stoppen met de winkel. Verdere druk op
samenleving door werkstress op medewerkers.
 Van supermarkten is 86% al open en de online concurrentie neemt toe (ook op zondag).
 Oriëntatie op ander dorp. Wat gebeurt er met mijn winkel als alle plaatsen om mij heen wat vragen.
 Onrust rond winkelcentra voor omwonenden. Het verkeer, parkeren en overlast.
 Op dit onderwerp is er een tweedeling (wel/niet) bij alle mensen: consumenten en winkeliers
Op basis van het gesprek:
- Creëer je geen tweedeling onder de ondernemers? Grote versus kleine (niet iedereen kan het zich
veroorloven). De tweedeling (wel/niet) geldt bij alle mensen: consumenten en winkeliers
- Klanten verliezen in het dorp (i.v.m. principiële overtuiging). Het is dan kiezen tussen twee kwaden;
- Personeel: ondernemers verplichten niemand om te werken op zondag.
- Zorgen over het sociale leven in dorp, verenigingen en kerken en kleine ondernemer;
D. Wat zijn voorwaarden bij invoering koopzondagen
 Er is geen noodzaak tot zondag openstelling, dus ook geen voorwaarden aan te geven.
 Dalfsen moet ernstig nadenken over winkelopenstelling omdat er een beperkt aantal winkels open
zou gaan.
 Vrijwilligheid ondernemers die zelf kunnen kiezen. Vrijwilligheid personeel (vrij kunnen kiezen).
Ondernemers moeten de medewerkers niet dwingen te werken.
 Garandeer de zondagsrust voor andersdenkenden en kerkgangers. Geef ruimte aan kerkgang en de
kerkgangers. Geen winkels open tijdens kerkdiensten en heb respect voor andersdenkenden.
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 Beleid gelijk in hele gemeente Dalfsen (niet zoals in Hardenberg). Opening winkels vanaf 13:00 tot
18:00 uur. Zo min mogelijk beperkingen. Ondernemers hebben goed gevoel in lokale samenleving
om zelf te kunnen beslissen. Voor de kernen: gelijke monniken gelijke kappen.
Op basis van het gesprek:
- Gelijk beleid binnen de hele gemeente in de kernen (wel/niet), niet iets er tussen in of voorzichtig
beginnen, want is toch glijdende schaal. Als je het doet, doe het dan ook meteen voor alle zondagen
en voor alle kernen gelijk. Ja betekent dus elke zondag open;
- Keuzevrijheid: niet verplichten om open te gaan;
- Medewerkers niet verplichten te werken op zondag;
- Hoe garandeer je de zondagsrust en daarmee de leefwereld van de minderheid?;
- Geef ruimte voor kerkgang en winkelopening niet tijdens kerkdiensten.
4. Gespreksgroep Lemelerveld
Er is een korte voorstelronde. Per vraag schrijven alle deelnemers achtereenvolgens op kaartjes een
reactie. Per vraag zijn de kaartjes verzameld en waar mogelijk gebundeld per onderwerp. Daarna is elke
vraag met de reacties daarop besproken in de groep.
Tijdens de bespreking gaven aanwezige personen aan het jammer te vinden dat de vertegenwoordigers
van de drie kerken niet aanwezig waren bij het gesprek. Ondanks de afwezigheid van de kerken zijn door
de Ondernemers Vereniging Lemelerveld en Plaatselijk Belang de voor- en nadelen in constructieve sfeer
besproken met betrekking tot de koopzondagen. Zij maken zich echter zorgen dat er een uniform
koopzondagenbeleid gaat komen voor de gemeente en Lemelerveld dan beperkt wordt. Lemelerveld is
inmiddels wat verder op dit gebied en zou het betreuren dat verdere uitbreiding van koopzondagen beperkt
wordt. Door de gemeente is daarop aangegeven dat daarom vanavond per kern het gesprek wordt gevoerd
en dat de raad op basis van de informatie uit deze gesprekken een voorstel wordt voorgelegd. Het verslag
van deze bijeenkomst krijgt de raad ook als achterliggende informatie bij het voorstel. De raad zal haar
eigen afweging maken bij de keuze of en hoe er per kern dan wel voor de hele gemeente koopzondagen
worden vastgesteld.
A. Waarom koopzondagen in dorpskern wel doen
 Winkels open op zondag is van deze tijd. We leven in 2019 en het is ook een zaak van gemak en
vrijheid. Op die dag zelf bepalen wat je wilt en meer relaxed mee omgaan.
 Winkelopenstelling op zondag is een tegemoetkoming aan de tweeverdieners.
Er zal meer behoefte zijn om boodschappen te kunnen doen ten opzichte van het winkelen. Er is
onderscheid in branches hoe de behoefte bij consumenten ligt wanneer de winkel open moet zijn.
 Er is ook behoefte bij ondernemers. Er is veel geïnvesteerd door ondernemers en men wil de
oneerlijke concurrentie opheffen. Veel mensen gaan naar omliggende plaatsen.
 Om concurrentie te kunnen bieden tegen omliggende plaatsen waar winkels open zijn.
Concurrentiepositie is niet gelijk. Het is onlogisch dat enkele kilometers verder de winkel wel open is.
 Leefbaarheid vergroten in de dorpskern vergroten en de inwoners in het dorp houden.
 De kern Lemelerveld is al een stap verder dan de andere kernen in de gemeente. Er zijn in
Lemelerveld door ondernemers gesprekken geweest met de kerken. Er is voldoende draagvlak bij
de inwoners.
 Het wordt een stuk gezelliger in het dorp. Het geeft meer reuring in het dorp.
Op basis van het gesprek:
- Gelijkheid in concurrentiepositie ten opzichte van omliggende plaatsen;
- Vrijheid. Eigen keuzes maken door ondernemers en door consumenten;
- Ontwikkeling is van deze tijd.
B. Waarom koopzondagen in dorpskern niet doen
 I.v.m. bepaalde kerken. Op grond van geloofsovertuiging of traditie zal men niet voor zijn. Geen
winkelopenstelling vanwege zondagsrust en uit respect voor kerkgangers.
 Opgemerkt is dat dan ook omliggend plaatsen de winkels dicht moeten zijn.
Als ook landelijk de winkels dicht zijn = heerlijk vrij op zondag. Dit gebeurt niet en realiteit is dat deze
ontwikkeling er is.
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 Economisch/bedrijf: als het niet haalbaar/rendabel is, levert extra openstelling van winkels weinig op.
Bij geen rendement zal de ondernemer niet open gaan. Die afweging maakt de ondernemer zelf.
Op basis van het gesprek:
- Uit geloofsovertuiging en traditie niet voor koopzondag, echter is dit niet de overtuiging van de
aanwezigen in de gespreksgroep.
- Als economisch niet rendabel zal ondernemer winkel niet open doen.
C. Wat zijn zorgpunten bij invoering koopzondagen
 Kerkdienst en openingstijden winkels. Mogelijk verstoring in het “vast ritme” kerkgangers.
 Toename verkeersintensiteit op zondag. Aandachtspunt m.b.t. parkeren bij winkels en kerk.
 Het wordt een stuk gezelliger in het dorp; reuring (hoort eigenlijk bij A).
 Is het personeel akkoord?
Op basis van het gesprek:
- Kerkgang en winkeltijden.
D. Wat zijn voorwaarden bij invoering koopzondagen
 Na 12 uur de winkels open op zondag.
 Keuzevrijheid en geen verplichting: alleen de ondernemers die willen.
 Geen “schreeuwende” acties op de zondag. Als je dan open gaat, dan uit respect geen acties die
storen zijn (wel de normale reclame acties).
 Mogelijkheid om voor het hele jaar elke zondag open te gaan op het tijdstip van 12:00 tot 18:00;
openingstijden afstemmen op de kerkdienst. In de winter is openstelling tot 17:00 voldoende.
 Gelijke openingstijden voor de winkels. Geen onderscheid m.b.t. ambulante handel.
 Belevering en bevoorrading (bijvoorbeeld opleggers en koelwagens) niet op zondag.
Op basis van het gesprek:
- Belevering / bevoorrading grote vrachtwagens niet op zondag;
- Gelijke openingstijden;
- Kern Lemelerveld niet beperken als andere kernen in gemeente nog niet zo ver zijn;
- Winkelopeningstijden moeten ook gelden voor de ambulante handel.
5. Afsluiting
In een plenaire sessie in de raadszaal zijn de uitkomsten van de verschillende groepen gedeeld met elkaar.
Wat algemeen naar voren kwam, is ook dat ondernemers blij zijn dat de kerken aanwezig waren. Evenals
dat kerken blij waren te zijn uitgenodigd bij dit onderwerp.
Dhr. La Roi geeft aan dat een verslag van deze avond naar de aanwezige organisaties gestuurd wordt.
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal is aangegeven dat in het verslag de afzonderlijke gesprekken en
reacties per kern aan de orde komen. Reacties daarop zijn welkom.

Nagekomen reacties
Betrokken organisaties is gevraagd uiterlijk 9 februari te reageren op het verslag van 16 januari.
 Plaatselijk Belang Nieuwleusen heeft een korte aanvulling op het verslag (gespreksgroep Nieuwleusen)
gegeven.
 De locatieraad van de Heilig Hart Parochie Lemelerveld heeft een bericht gestuurd niet aanwezig te
kunnen zijn op de bijeenkomst van 16 januari jl. Zij willen graag nog reageren op dit onderwerp. Waar
mogelijk wordt dit verwerkt bij de stukken van het raadsvoorstel.

