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Beste collega's, alarm geblazenl
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Wij begrijpen dat sommlþen van onze collega's heelsterk hebben ingezet om de winkels in Geldermalsen op
zondagen open te krijgen.
Het hele media spektakel, dat we in ons dorp gehad hebben rond de winkelopening getu¡gde daarvan.
Maar meerdere winkeliers twiþfden aan het echte nut ervan.
En anderen zouden uiteindelijk bij doorgaan dan toch maar meedoen,
Meerderèn van ons zaten er ook niet echt op te wachten.
Toch respecteren wij ieders gedachten en gevoelens hierin. a

Maar wii willen ook onze standpunten met u delen! Op 14 jdni komt er een raadsvoorstel aan de orde in een

oordeelsvormgnde vergadering. ln het raadsvoorstelwordt voorgesteld dat älle winkels in West Betuwe op
zgndag open kunnen tussen 1Z en 18 uur. Wij kunnen als collega's inspreken. We kunnen onze stem laten
horen.
Op 28 juni neemt de nieuwe gemeenteraad.een definitief besluit.
Maar wii vrezen, dat wii met die hele opening op de zondagen onszelf behoorlÍik in de vingers snijden!
Daarom luiden wij nog één,keer de alarmbel!
Ondertekende collega's zijn écht van mening dat wii met d¡e opening een onherstelbare fout makenl
En het ernstige consequenties heeft voor ons allemaal! Want de voorstanders mênen wel dat die zondag
openstellíng ons extra omzet oplevert.
MAAR DAT IS NOG MAAR DE VRAAGI!

1. Het betekent slechts verschuivlng van omzet: De omzet zondags gemaakt, verlies je al snel in de week,
uitgezonderd misschien de horeca.
Want je kunt de euro maar één keer uitgeven! Maar als de superrnarkten open gi¡an, dan zal het zeker
negatiefzijn voor slagers, bakkers en de groentezaken.
2. Waar moet diìi omzet vandaan komen? Een dorp als Geldermalsen trekt geen massa's mensen uit Tiel,
Culemborg df Leerdam!
3. Hoeveel gaat¡e die {eventuele} extra omzet¡e dan niet kosten aan personeel en andere kosten?
4. Voorgoed weg, je kostbare vrije zondag! De hele week al zo druk en dan geen zondag meer vrij! Of toch
open en dan met de nodíge zorg eromheenl
5, Collega's worden (hoe je het ook bekiikt) toch gedwongen ook open t€ gaan, omdat de conturrent open
gaat!
6. Denk aan je personeel! Het is ook slecht voor de gezinnen en relaties. Ook voor hen een dag minder
samen met gezin en familie!
7. Bedenk dat ln Culemborg de meeste winkeliers spijt hebben als haren op hun hoofd. (Al hebben ze dan
een grote haven en toeristenl).
De meesten zijn alweer gesloten!
8. Geldermalsen heeft een groot aantal trouwe klanten met een kerkelijke achtergrond, urâar we veel omzet
uithalen en die moeten we ook niet verliezenl
9. Eenmaal open en je kunt het moeilijk weer terugdraaien. Nu al op de vrijdagavond zijn er velen van ons
dicht, omdat het niet voldoende oplevert!

Collega's, blijf nuchter! Denk niet dat dle omzet op zondag je helpt om ie deur open te houden! Wilje echt
voor zé welnig zé veel Ínleveren?
Zouden de voorstanders nou zo graag open gaan voor het plezier en gemak van hun klanten?
Laat niemand denken dat we deze brief sturen alleen maar vanuit religieuze lnotieven, dat wordt al gäurø
gedacht.

Want, zoals u kunt lezen, zijn er voor ons allen ook zwaarwegende ZAKELIJKE belangen om niet open te gaan

op de zondagen!


