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Toelichting 
Onderstaande aanvullende (30) reacties zijn bij de gemeente binnengekomen na het verstrekken van 
de stukken aan de raadscommissie van 4 maart. Deze zijn niet in de bijlage 2 toegevoegd maar als 
aanvullende bijlage opgesteld. De reacties zijn bijgewerkt tot 19 maart 12:00 uur. 
Daar waar afzenders hun adresgegevens hebben vermeld, is de woonplaats tussen haakjes vermeld. 
 
Een deel van de reacties heeft een (nagenoeg) gelijkluidende tekst met vermelding ‘’Mening 
koopzondagen’. Dit heeft te maken met de oproep door de SGP Regio Dalfsen, Nieuwleusen, Zwolle 
naar hun leden om op het voorstel over de koopzondagen in Dalfsen te reageren naar de gemeente. 
 

 
Reactie A1 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 22:33 
Onderwerp: koopzondagen Dalfsen 
  
Hierbij laten we u weten principiële bezwaren te hebben tegen plannen die koopzondagen in Dalfsen 
en Nieuwleusen mogelijk moeten maken. 
Met vriendelijke groet, 
 
  
Reactie A2 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 22:38 
Onderwerp: koop zondagen 
  
Mening Koopzondagen 
   
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen.  
Met vriendelijke groet 
(Inwoners Punthorst) 
 
 
Reactie A3 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 09:49 
Onderwerp: Koopzondag Dalfsen Nieuwleusen, 
  
Bij deze tekenen we bezwaar aan tegen de koopzondag Dalfsen Nieuwleusen.  . 
Vriendelijke groet 
 
 
Reactie A4 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 18:46 
Onderwerp: Bezwaar tegen winkelopenstelling op zondag 
  
Goedenavond, 
 
Regelmatig winkelen wij in Nieuwleusen. Wij hoorden dat de gemeente Dalfsen voornemens is om 
winkelopenstelling op Zondag mogelijk te maken. Ik heb hier bezwaar tegen. De Zondag zien wij als 
de van God gegeven rustdag. Voor de hele samenleving is deze collectieve rustdag (waarop we niet 
hoeven te werken) tot een zegen. Kerkgang en het omzien naar elkaar wordt hierdoor bevorderd. 
Bovenal de eer van God onze Schepper. 
  
Nieuwleusen, maar ook Dalfsen heeft nog vele inwoners die op Zondag een kerkdienst bezoeken en 
hun leven dienovereenkomstig willen inrichten zoals God in de Bijbel van ons vraagt. Werken op 
zondag in die sectoren waarin het niet noodzakelijk is behoort daar niet bij.  
  
Ik hoop dat uw Gemeente deze zondag openstelling van de winkels niet toestaat. 
  
Met vriendelijke groet, 
(inwoner Staphorst) 
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Reactie A5 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 20:31 
Onderwerp: Mening Koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Wij betreuren het voorstel voor de openstelling van de winkels op zondag. 
Wij wonen op de grens van Nieuwleusen/Rouveen en doen onze wekelijkse boodschappen in 
Nieuwleusen. 
De winkeliers en het personeel gunnen wij de zondag als rustdag, zoals God deze heeft ingesteld.  
Hiernaast hebben we als mensen genoeg tijd om in 6 dagen al onze boodschappen etc. te kopen. Een 
extra dag is dus niet nodig.  
  
Met vriendelijke groet,  
(inwoners Rouveen) 
 
 
Reactie A6 
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 07:20 
Onderwerp: koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Mening Koopzondagen 
  
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
De reden hiervoor is dat de Heere deze dag ons heeft gegeven om te rusten van onze arbeid!! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reactie A7 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 20:59 
Onderwerp: Mening koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Onlangs werd er in de plaatselijke krant opgeroepen om onze mening te geven wat betreft de 
koopzondagen.  
Graag willen hierbij onze mening kenbaar maken.  
  
Hierbij stemmen wij tegen het voorstel en hebben wij bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reactie A8 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 21:12 
Onderwerp: mening koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Mening Koopzondagen 
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
  
Met vriendelijke groet, 
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Reactie A9 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 22:45 
Onderwerp: Mening koopzondagen 
 
Geachte , 
  
Mening Koopzondagen 
  
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
Wij gaan bij het winkelen de winkels die op zondag open gaan zo veel mogelijk mijden. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reactie A10 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 07:53 
Onderwerp: Mening koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Bij deze stemmen wij tegen en hebben bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en Nieuwleusen. 
  
Met vriendelijke groet, 
(inwoner Punthorst) 
 
 
Reactie A11 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 14:06 
Onderwerp: Mening koopzondagen 
  
Geachte ,, 
  
Mening Koopzondagen 
  
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Reactie A12 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 19:51 
Onderwerp: Mening koopzondagen 
  
Geachte , 
  
Mening Koopzondagen 
  
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reactie A13 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 21:43 
Onderwerp: koopzondag 

Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
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Met vriendelijke groet, 
(inwoner Punthorst) 
 

 
Reactie A14 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 17:03 
Onderwerp: koopzondag 

Geachte , 

Middels deze mail geef ik aan tegen het voorgenomen besluit te zijn koopzondag(en) toe te staan in 
Dalfsen en Nieuwleusen. 

Vriendelijke groet, 
(inwoner Zwolle) 

 
 
Reactie A15 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 20:19 
Onderwerp: mening koopzondagen 

Geachte , 

Met dit bericht willen wij graag onze stem laten horen tegen het invoeren van koopzondagen in de 
gemeenten Dalfsen/Nieuwleusen. 

We vinden dat de dag, die de Heere ons als rustdag gegeven heeft, ook een rustdag moet blijven 
zonder dat dan winkels opgesteld worden. 

Naast het verstoren van de rustdag als principieel bezwaar, is het ook een extra belasting voor 
winkelpersoneel die daardoor geacht worden toch ook op de zondag te gaan werken. 

De grote bedrijven zal het nog wel lukken om personeel af te wisselen, maar vooral voor de kleinere 
ondernemers zal het een verzwaring geven als ze ervaren dat ze op zondag wel mee moeten open 
gaan vanwege concurrentie. 

Willen we die kleinere ondernemers weg uit onze dorpskernen!? 

Graag willen we ook onder de aandacht brengen dat er ook een groep mensen zal zijn (waaronder wij 
zelf) die vanuit principe de winkels zullen gaan mijden die dan op zondag open zouden gaan. 

Persoonlijk zouden we het erg jammer vinden om voor onze boodschappen (inclusief evt. supermarkt 
boodschappen), uit te moeten wijken naar de gemeente Staphorst, aangezien we in Nieuwleusen 
wonen en nog wel dicht bij de winkels. 

We wensen jullie veel wijsheid toe in het vast te stellen beleid en hopen dat Gods dag geheiligd zal 
blijven hierin! 

Vr groet, 
(inwoner Nieuwleusen) 

 
 
Reactie A16 
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 11:25 
Onderwerp: Mening Koopzondagen 

Geachte , 

Mening Koopzondagen 
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Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Reactie A17 
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 06:01 
Onderwerp: koopzondagen 
 
Geachte , 
Wie had dat kunnen denken...koopzondagen  in Dalfsen... 
Ik vind het verschrikkelijk, dat het zover moet komen, wie Gods geboden negeert kan geen zegen 
verwachten, ook al schijnt het tegendeel, meer recreatie, economische groei en wat wij mensen nog 
meer kunnen verzinnen. 
Onlangs las ik in een column. 'Wat zeuren mensen toch, wil je zondags naar de kerk, ga je gang, ieder 
is vrij, maar ontneem een ander niet de kans om te gaan winkelen, en, als het je niet aanstaat, die 
winkelende medemensen, dan kijk je maar de andere kant op'  Dat is het nu. wanneer je geraakt bent 
door de Liefde van Christus, dan wil je Zijn geboden onderhouden en gun je dat ook je naasten. We 
mogen hopen en bidden dat God niet 'de andere kant op kijkt', maar erop terug komt...op het verzaken 
van Zijn heilzame geboden, voor mensen en dieren Ik sluit af met de hoop dat zeer velen uit ons dorp 
hiertegen opkomen, al lijkt het tij niet te keren. 
Hartelijke groet, 
 
 
Reactie A18 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 21:26 
Onderwerp: Koopzondagen 

Geachte  

Hierbij willen wij graag laten weten tegen de zondagopenstelling te zijn van de winkels in ons dorp. 

Dat heeft meerdere redenen 

1 Rust en regelmaat zijn een groot goed. 
De GGD regio IJsselland constateert meer en meer    klachten bij basisschool leerlingen omdat de 
prestatie druk en de werkdruk in de samenleving toeneemt dit heeft invloed op onze kinderen 
Alarmerend word het genoemd 

2 Kosten die gemaakt worden in een weekend zijn vaak meer dan de omzet die gehaald wordt op 
die dag. 
Zijn er bewijzen dat er massaal wordt ingekocht bij de buurgemeenten?  

3 Als laatste maar niet als onbelangrijkste is dat onze schepper een rustdag heeft ingesteld de 
zondag als Rustdag voor lichaam en geest  

Wij hebben dit niet van uit de hoogte willen schrijven maar hopen dat   gemeentebelangen ook inziet 
wat boven staand geschreven is 

Met vriendelijke groet  
(inwoner Nieuwleusen) 

 
 
Reactie A19 
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 18:10 
Onderwerp: Mening koopzondag 

Geachte , 

Mening Koopzondagen 
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Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 

 Met vriendelijke groet, 

(inwoner Nieuwleusen) 

 
Reactie A20 
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 21:39 
Onderwerp: mening koopzondagen 

Geachte  , 

Mening Koopzondagen 
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 

Met vriendelijke groet, 

Reactie A21 
Verzonden: maandag 4 maart 2019 13:24 
Onderwerp: Koopzondagen 

Geachte , 

Hierbij willen wij onze mening kenbaar maken over eventuele koopzondagen in de gemeente Dalfsen.  
Wij zijn van mening dat het voor iedereen goed is om de zondag een dag van rust te laten zijn. Dus 
wat ons betreft geen openstelling van de winkels op zondag. 

Met vr.gr.  

 

Reactie A22 
Verzonden: vrijdag 1 maart 2019 14:12 
Onderwerp: zondagopenstelling 

Goede middag bij deze wou ik graag doorgeven dat ik tegen de zondagopenstelling ben in ons dorp 
Nieuwleusen. Wij als mensen zijn geen robot en hebben recht op een rustdag wat ook goed is voor 
kind en gezin. 

Vr.Groet 

 
 
Reactie A23 
Verzonden: vrijdag 1 maart 2019 18:25 
Onderwerp: mening koopzondagen 

Geachte  , 

Mening Koopzondagen 

Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 

Met vriendelijke groet,  

 
 
Reactie A24 



Aanvullende bijlage i.v.m. bespreking koopzondagen in raad 4 en 25 maart 2019 -7- 
 

19 maart 2019

Verzonden: zaterdag 2 maart 2019 16:21 
Onderwerp: Mening koopzondagen 

Geachte , 

Mening Koopzondagen 

Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen.  

Met vriendelijke groet, 

 
 
Reactie A25 
 
Verzonden: zaterdag 2 maart 2019 23:37 
Onderwerp: Koopzondag  

Geachte  , 

Mening Koopzondagen 

Bij deze stem ik tegen de koopzondagen in Dalfsen en Nieuwleusen. Omdat ik van mening ben dat er 
best een vrije dag in de week mag zijn dat we een rustdag in de gemeente mag zijn, ook vanwege dat 
mensen en ondernemers bijna verplicht worden om er aan mee te doen, worden we als mensen dan 
ook niet gek gemaakt? We moeten maar door en door. Kijk naar de bakker de slager. Ik geniet ervan 
nu ik in het centrum van Nieuwleusen woon dat het zondag zo lekker rustig is zonder al doe drukte. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Reactie A26 
Verzonden: zondag 3 maart 2019 17:24 
Onderwerp: zondagopenstelling winkels 

Geachte  , 

Morgen 4 maart beslist de gemeenteraad over de zondagsopenstelling  in onze rustige gemeente. 
Ik zie geen kans om morgenavond gebruik te maken van het inspreekrecht. 

Daarom stuur ik u dit berichtje.  
Mijn zorg over de openstelling is: 

- Werknemers van de betreffende winkels worden uit de gezinnen gehaald. Wat is het van wezenlijk 
belang dat eventuele kinderen 1 dag per week samen met hun ouders kunnen zijn. In onze drukke 
wereld komt  het probleem van burn-outs te veelvuldig voort. Gezinsproblemen zijn door de 
hectiek van de dag aan de orde. Waarom wel de winkels open en niet b.v. het gemeentehuis om 
ook klanten te woord te staan? Ik zou graag zo veel mogelijk mensen  tegelijk met gezinsleden 
een vrije dag gunnen. 

- In de krant las ik onlangs dat hier en daar weer stemmen opgaan om de zondagsopenstelling 
weer af te schaffen. Men ziet het nut er niet echt meer van in. Er zijn genoeg mogelijkheden om 
op andere dagen te winkelen. 

 
Wilt u mijn zorgen bij de gemeenteraad verwoorden?  

Bij voorbaat mijn dank. 

 
 
Reactie A27 
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Verzonden: maandag 4 maart 2019 08:07 
Onderwerp: Re: Bezwaar maken tegen koopzondagen in Dalfsen / Nieuwleusen 

Hallo, 
Verschrikkelijk dat een gemeente als Dalfsen meent dat het nodig is om koopzondagen in te stellen, 
daar kan geen zegen op rusten. Hier zijn wij fel op tegen. 
(inwoner Nieuwleusen) 

 
 
Reactie A28 
Verzonden: dinsdag 26 februari 2019 22:55 
Onderwerp: koopzondagen. 

Geachte , 

Bij deze willen we vermelden dat het ons zeer ongewenst is, koopzondagen in te voeren. Laat de 
zondag de zondag, een rustdag van God gegeven! 

(inwoner Dalfsen)  

 

 
Reactie A29 
Verzonden: woensdag 13 maart 2019 11:26 
Onderwerp: koopzondag 

Betreft: Koopzondagen gemeente Dalfsen 

Geachte, 
 
Uit de pers en berichtgeving van een lokale politieke partij heb ik vernomen dat binnenkort er een 
voorstel omtrent het invoeren dan wel verruimen van het aantal koopzondagen in de gemeente 
Dalfsen  ter tafel komt in de gemeenteraad . 
 
Met deze brief maak ik u kenbaar dat ik als inwoner geen belang heb bij ook maar één koopzondag. 
De zondag is een dag van afzondering voor de instandhouding van de dienst aan die God ,die hemel 
en aarde schiep. Van Hem ben ik en u afhankelijk en eer verschuldigd volgens het 4e gebod in de 
decaloog, “…Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van 
de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen,….”  
En ja, dat geldt nou eenmaal niet voor gelovigen alleen, maar ; “Vreest God en houd u aan Zijn 
geboden, want dit geldt voor alle mensen”. .. .Prediker 12. 
Eenvoudig toch, vindt u niet? 
 
En als we dat nou met elkaar gewoon afspreken is er ook geen sprake van concurrentie voordelen 
van de ene winkelier ten opzichte van de ander. 
En het winkelend publiek heeft -al veel meer dan vroeger- de mogelijkheid om zelfs tot 20.00u en 
soms nog langer de laatste ontbrekende boodschappen nog te bemachtigen, zodat ze het gebruik en  
genoegen ervan op de ene vrije dag ten volle kunnen genieten.  
Indien men dan nog de kooplust niet kan bedwingen is er nog internet, en winkelmandjes en 
postorderbedrijven en wat al niet meer, waar 7x 24 uur gekocht kan worden. 
Zou het allemaal zoveel gelukkiger maken? 
 
Ik vertrouw erop mijn bewaar tegen koopzondagen voldoende onder uw aandacht te hebben gebracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
(inwoner Nieuwleusen) 
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Reactie A30 
Verzonden: maandag 18 maart 2019 10:37 
Onderwerp: Koopzondagen Gemeente Dalfsen (Nieuwleusen) 
 
Geachte, 
 
Mening Koopzondagen 
 
Bij deze stemmen wij tegen / en hebben we bezwaar tegen de koopzondagen in Dalfsen en 
Nieuwleusen. 
 
Met vriendelijke groet, 
(inwoner Punthorst)


