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Nieuwleusen, 2 maart 2019 
 
Geachte raadsleden, 
 
Namens de Hersteld Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ maken we graag gebruik van de 
inspraakmogelijkheid op 4 maart 2019. 
 
Op 16 januari 2019 waren we op uitnodiging van de commissie in het kader van het  onderwerp 
winkelopenstelling om hierover samen van gedachten te wisselen. We hebben een verslag 
ontvangen van deze bijeenkomst. In een positieve sfeer is er van gedachten gewisseld, maar de 
meningen waren verdeeld.   
 
In de Stentor van 22 februari jl. vernamen we het voorstel van het college: winkels mogen in heel 
Dalfsen op zondag open. Het stelt ons zeer teleur dat dit voorstel door het college wordt gedaan. Zijn 
dan alleen de zakelijke en financiële aspecten van belang? Het kan toch niet zo zijn dat alleen het 
uitnodigen van de kerken (aantoonbaar overleg) voldoende is om koopzondagen mogelijk te maken? 
 
We willen graag nogmaals aangeven waarom voor ons de zondag als rustdag voor ons zo belangrijk 
is. God zelf, onze Schepper, heeft deze dag ingesteld, om te rusten van onze arbeid. Dit is niet 
zomaar een regel, maar is ook ingesteld tot ons eigen welzijn.    
Gemeenteraad, wilt u mee laten wegen dat we oog moeten hebben voor de samenleving, voor de 
burgers. Hoe belangrijk is het om te investeren in het gezin, in de relaties. Juist een rustdag kan 
hierin bijdragen. Samen een dag hebben om tot rust te komen, om samen iets te doen, is erg 
heilzaam voor ons allemaal.   
Het argument om tegemoet te komen aan een algemene maatschappelijke ontwikkeling snijdt toch 
geen hout? We weten toch het effect ervan, namelijk de toenemende druk op mensen, ook op onze 
jongeren. In een recent artikel van de GGZ wordt aangegeven dat een burn-out dreigt voor driekwart 
van onze jongeren. Het is dus maar zeer de vraag wat zondagsopenstelling ook in financiële zin zou 
opleveren.  Laten we proberen de 24-uurseconomie zoveel mogelijk te vermijden. Ook u als 
plaatselijke overheid kunt hiervoor zorg dragen. 
 
We wensen de gemeenteraad veel wijsheid toe om een weloverwogen beslissing te nemen en we 
hopen dat het collegevoorstel niet klakkeloos wordt overgenomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente ‘Rehoboth’ Nieuwleusen 
 
 
A.M. van der Vegt 
Scriba 


