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Onderwerp  

Reflectie op initiatiefvoorstel “Verordening Winkeltijden West Betuwe 2022”. 

 

Kennisnemen van 

De reflectie van het college op het initiatiefvoorstel “Verordening Winkeltijden West Betuwe 2022”. 

 

Inleiding 

Sinds 15 december 2020 geldt, conform raadsbesluit, voor de hele gemeente West Betuwe de 

“Winkeltijdenverordening Geldermalsen 2014”. Dit betekent dat een beperkt aantal winkels op zon- en 

feestdagen open mogen zijn. Dit zijn voornamelijk winkels gericht op horeca, sport en toerisme.  
 

Het vorige college liet een onderzoek uitvoeren naar de wensen en behoeften van inwoners en 

ondernemers over de winkeltijden. De gemeenteraad ontving de resultaten hiervan in het eerste 

kwartaal van 2022. We verwijzen u daarvoor naar de raadsinformatienota RIN 30.  

 

De nieuwe coalitie heeft in het Coalitieakkoord West Betuwe 2022-2026 “In Beweging!” aangegeven 

dat zij de zondagsopening van winkels, venten en standplaatsen als een vrije kwestie beschouwt. 

Vanuit de gemeenteraad  is een initiatiefvoorstel opgesteld waarin staat dat de winkels op zon- en 

feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur open mogen zijn. Gekozen is voor 12.00 uur vanwege de kerkgang 

in de ochtend. Uitzondering hierop is 4 mei in verband met de Nationale Dodenherdenking. Dan 

moeten de winkels dicht zijn vanaf 19.00 uur.  

 

Kernboodschap 

Het college ziet dit voorstel als een vrije kwestie en onthoudt zich van een standpunt. We willen u 

wijzen op de volgende zaken: 

 

We constateren een aantal verschillen met de huidige verordening. Onderstaande onderdelen zijn 

niet opgenomen in het initiatiefvoorstel:  

• winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, 

alcoholvrijedranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter 

voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht mogen. Zij mogen 

volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. Nu is dat vanaf 8.00 

uur.  
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• winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en 

drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten worden 

verkocht. Zij mogen volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. 

Nu is dat vanaf 8.00 uur. 

• winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen 

worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten. Zij mogen 

volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. Nu is dat gedurende 

de openstellingsuren.  

• Verkoop van eigen voortgebrachte producten vanaf eigen grond door de eigenaar van dat perceel. 

Zij mogen volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen verkopen vanaf 12.00 uur. Nu is 

dat vanaf 8.00 uur.  

• Winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de 

winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom. Zij mogen volgens 

de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. Nu is dat vanaf 8.00 uur. 

• Winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor 

zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen. Zij mogen 

volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. Nu is dat vanaf 8.00 

uur. 

• Campings met een campingwinkel voor de verkoop van levensmiddelen, kruidenierswaren en 

recreatieartikelen gedurende de periode van het jaar dat de campings geopend zijn. Zij mogen 

volgens de nieuwe verordening op zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur open. Nu is dat vanaf 8.00 

uur. 

• Landgoedwinkel Mariënwaerdt op landgoed Mariënwaerdt te Beesd mag bij het inwerking treden 

van de nieuwe Winkeltijdenverordening op zon- en feestdagen open vanaf 12.00 uur in plaats van 

om 8.00 uur.  
 

Dit betekent onder andere dat gasten van campings voor hun ontbijt op zon- en feestdagen geen verse 

broodjes kunnen kopen en fietsen pas vanaf 12.00 uur verhuurd mogen worden.  

 

Op zon- en feestdagen betalen bezoekers aan het centrum van Geldermalsen geen parkeergeld. 

Van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op vrijdag tot 21.00 uur betalen bezoekers 

aan het centrum van Geldermalsen parkeergeld. Het tarief is € 0,60 per uur. Op sommige plekken geldt 

een maximale parkeertijd van 4 uur.  

 

Het innemen van standplaatsen en het venten op zondag is niet opgenomen in het initiatiefvoorstel. 

Door een ontheffing aan te vragen kan een ondernemer op dit moment vrijstelling krijgen van het 

verbod om op zon- en/feestdagen te venten of een standplaats in te nemen. In het kader van gelijke 

behandeling van ondernemers wijzen wij u op het punt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

voor wat betreft het innemen van standplaatsen en het venten (niet huis-aan-huis) mogelijk te maken. 
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Suggestie ter afhandeling 

Inbrengen in uw beraadslaging. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


