
inspreken raadscommissie 

Wij zijn blij dat over de openstelling op zondag binnenkort wordt gestemd en 
onze mening zal jullie zeker niet verbazen. Wij, de ondernemersvereniging in 
Lemelerveld, zijn voor openstelling op zondag. 

De allerbelangrijkste reden om voor te stemmen is in onze ogen toch wel de 
oneerlijke concurrentie. Het voelt bijna zelfs als discriminatie. 
Waarom mag het bijvoorbeeld in Heino en Raalte wel en in Lemelerveld niet. 
Veel mensen snappen daar niets van, zeker onze toeristen niet. Ik heb wel 
eens van vakantiegangers de opmerking gehad of wij in een 
ontwikkelingsgebied wonen en werken. Die opmerking zal zeker cynisch 
geweest zijn maar er zit ook een kern van waarheid in. 

De tweede reden is dat heel veel jongeren en gezinnen zich niet meer de door 
de kerk en overheid laten voorschrijven hoe zij de zondag invullen. 
Het is niet meer van deze tijd dat op zaterdag de boodschappen worden 
gedaan, de stoep wordt geschrobd en de schoenen worden gepoetst. M.a.w.; 
de huidige consument bepaalt zelf hoe zij hun vrije tijd invullen en op welke 
uren ze tijd aan hun huishouden besteden. En die mogelijkheid wordt ze ook 
volop geboden in de regio en daar willen wij graag aan meedoen. 

Een derde reden is de leefbaarheid binnen een kern. 
Kleine kernen hebben het soms moeilijk om hun winkelbestand op peil te 
houden. Concurrentie is er volop en ook de online verkoop groeit gestaag. 
Veel ondernemers sponsoren volop het verenigingsleven en steken vaak hun 
nek uit. Dan is het ook prettig en goed dat die ondernemers volop gebruik 
kunnen en mogen maken van de maximale openingstijden. 

Bij dit wetsvoorstel wordt volop rekening gehouden met de kerkgangers. Pas 
na 12 uur mogen de winkels open. Je mag gebruik maken als consument van 
deze verruiming, het hoeft uiteraard niet, wij willen onze klanten  die 
mogelijkheid wel bieden. 

Afgelopen zomer mochten wij in Lemelerveld 2 maanden op zondag open. Dat 
is een enorm succes geweest. Dat had misschien ook te maken met het 
extreme mooie weer maar wij hebben er erg veel vaste klanten en 
vakantiegangers een plezier mee gedaan. Op de minste zondag in die 
zomerperiode bezochten 512 klanten onze winkel. Dat zegt iets over de 
huidige samenleving in 2019, dat zegt misschien iets over Lemelerveld waar 
openstelling op zondag al voor een groot deel ingeburgerd is en waarvan wij 
vinden dat het in de toekomst altijd mogelijk moet zijn.


