
 
 

 

 
 
Lemelerveld, 24.05.2018 
 
 
Aan het college van B & W; 
 
Betreft: uitbreiding aantal koopzondagen In Lemelerveld. 
 
 
Geacht college; 
 
Het is mij niet helemaal duidelijk aan wie ik dit verzoek moet richten; of aan het 
college of aan de raad maar ik hoop dat het op deze manier duidelijk is. 
 
Langs deze weg willen wij het verzoek indienen om het aantal koopzondagen in 
Lemelerveld al voor dit jaar/seizoen uit te breiden. Op dit moment hebben wij er acht 
per jaar die door Wagenmans wonen worden verdeeld over het hele jaar. Voor hun 
branche is dat een prima oplossing.  
Wij als supermarktbranche willen graag in de zomermaanden aaneengesloten open. 
Onze voorkeur gaat uit naar de maanden juli en augustus. Op deze manier kunnen 
wij onze vakantieklanten veel beter van dienst zijn en hoeven ze niet richting Raalte, 
Heino, Ommen en Luttenberg te rijden. Afgelopen Hemelvaartsdag en 2e 
Pinksterdag zijn wij open geweest en daar hebben veel klanten volop van gebruik 
gemaakt. Het is niet meer van deze tijd om in onze omgeving op dat soort dagen je 
winkel gesloten te houden.  
Voor ons is het tevens niet duidelijk waarom je als horecabedrijf wel zeven dagen in 
de week geopend mag zijn en je dat als detaillist niet mag. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar een uitbreiding dit jaar van 10 koopzondagen voor de 
maanden juli en augustus met de openingstijden van 12.00 tot 17.00 uur. Uiteindelijk 
gaat onze voorkeur uit naar een vergunning voor alle zondagen, dan kunnen we na 
de zomer bekijken of we daar gebruik van willen gaan maken en inspelen op de 
huidige marktonwikkelingen. 
 
Ik weet niet of dit schrijven zo voldoende is of dat er nog aanvullende informatie 
nodig is om dit verzoek in te dienen. Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag. 
 
 
Namens de ondernemersvereniging OVL; 
 
Johan Neppelenbroek 
Bas Wagenmans


