
Goedenavond, 
 
Laat ik beginnen met zeggen dat wij heel goed de bezwaren begrijpen; wij hebben daar ook al met elkaar over gesproken. 
Wij zouden hier ook helemaal niet staan als de winkels in de gemeenten om ons heen op zondag gesloten waren.  
Maar dat is niet meer zo….Het voor ons als ondernemers dan ook geen keuze meer. Het is geen kwestie van willen, maar 
moeten.  
 
De wereld om ons heen verandert continu en wij houden dat niet tegen. Hoe lang is het nog maar geleden dat 
supermarkten op woensdagmiddag, ’s avonds en tussen de middag gesloten waren.  
Was tien jaar geleden een winkel die op zondag open was nog een uitzondering, tegenwoordig is dat de norm. En of wij 
het willen of niet; meer dan 85% van de supermarkten in Nederland zijn open op zondag: ook in omliggende gemeentes. 
Dalfsen is hier op dit moment nog een uitzondering op.  
 
Wij willen geen verplichting om open te moeten, slechts de mogelijkheid om open te kunnen als de situatie daar om 
vraagt. 
Lokale ondernemers concurreren niet alleen met winkels in het eigen dorp, maar ook met die in omliggende plaatsen en, 
steeds belangrijker, de online winkels. Deze online winkels zijn alle dagen open en bezorgen tegenwoordig elke dag, ook 
op zondag.  
En klanten die voor boodschappen naar bijvoorbeeld Dedemsvaart gaan, lopen ook daar bij de HEMA naar binnen. 
Daarom is het niet alleen voor de supermarkten, maar voor alle winkeliers (grote en kleine) van belang dat wij de klanten 
in ons eigen dorp houden.  
 
Het is voor de hele gemeenschap belangrijk dat Nieuwleusen een bloeiend winkelbestand heeft. De lokale ondernemers 
sponsoren onze verenigingen, bieden stageplaatsen en zorgen voor werkgelegenheid. Daarmee dragen  zij voor een 
belangrijk deel  bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Belangrijk is dan ook dat onze ondernemers dezelfde mogelijkheden 
krijgen als de winkels in concurrerende winkelgebieden. Een toename van leegstand en verschraling van het 
winkelaanbod is wel het laatste van wij zouden willen. 
 
Wij zijn allemaal betrokken lokale ondernemers die midden in de Nieuwleusener samenleving staan. Ik snap heel goed 
wat er leeft in ons dorp. En ook ik geniet van de zondagsrust.  
Maar er zijn ook veel mensen die hier anders tegen aan kijken. Scholieren die in het weekend willen bijverdienen moet nu 
op zaterdag kiezen tussen sport en werken. Werkende ouders met kinderen die sporten, willen op zaterdag meer tijd 
samen hebben en gaan op zondag winkelen. Wij bepalen niet wanneer klanten boodschappen doen; dat doen zij zelf. 
 
Wij zijn blij dat het college in het voorstel een duidelijke keus heeft gemaakt; alle zondagen mogen open. Een tussen-
oplossing zoals in sommige andere gemeentes is niet alleen onwenselijk, maar ook onwerkbaar en erg onduidelijk voor de 
klanten. 
 
Ik wil hierbij nog even benadrukken dat wij ons personeel niet willen en kunnen verplichten om te werken. Maar dat is 
ook helemaal niet nodig. Veel personeel wil graag werken op zondag; omdat ze dan zaterdags kunnen sporten, iets met 
vrienden kunnen doen en omdat zij hun uren dubbel betaald krijgen. 
 
Ten aanzien van zondagsopening hebben wij geen keus; we moeten mee of haken af.  
Het is voor ons absoluut geen luxe om op zondag open te gaan,  het is juist om te voorkomen dat onze klanten buiten 
Nieuwleusen gaan winkelen.  
En kijk maar om u heen. Overal waar ze open kunnen, gaan winkels open. Aldi, Jumbo, Albert Heijn, Plus en ook Boni en 
Lidl doen waar mogelijk op zondag hun deuren open. 
 
Wij steunen het voorstel van het college dan ook. 


