
1. 
Ik kreeg te horen dat er gestemd gaat worden over de zondag openstelling van de winkels, en jullie 
graag mails ontvangen hierover. 
Ik ben zelf ondernemer, en vind dat iedere ondernemer zelf mag bepalen wanneer hij open is. Ik ben 
dus VOOR de zondagsopening. 
Succes 

 

2. 
Hierbij wil ik mijn mening geven over de zondagsopening in de gemeente West Betuwe. 
Ik ben voorstander van opening op zondag, zodat inwoner en ondernemer vrije keuze hebben hier wel 
of niet gebruik van te maken. Ik heb respect voor de religieuze overtuiging van de medebewoners van 
West Betuwe, maar het gaat te ver om een groep , vanuit geloofsovertuiging dit te laten bepalen. 
Niemand is verplicht om op zondag te winkelen, dit is vrije keus voor een ieder in de samenleving. 
 
Ik maak zelf geen gebruik van winkelen op zondag, voor mij is dit een rustdag, maar voor m.n. de 
jongere generatie is de behoefte er duidelijk wel.  
 
Ook voor de winkeliers is het belangrijk ,voor zover zij er zelf achterstaan. Helaas heb ik gehoord dat 
winkeliers vanuit klanten te horen krijgen dat ze niet meer bij hen komen als ze besluiten op zondag 
open te gaan. Dit gaat mij dus te ver……..respect voor beide meningen lijkt me gewenst. 
 
Vriendelijke groet 

 

3. 

Ik ben VOOR de zondagsopening van de winkels in Geldermalsen.  
Voor mij hoeven echt niet alle 5 (Lidl, Aldi, Plus 2x Albert Heijn) de supermarkten tegelijk open op 
zondag, maar 1 op zondag zal al fijn zijn. Elke week een ander zeg maar.  
De kleine ondernemers (bakker, slager, groentewinkel) moeten het zelf kunnen bepalen of ze wel of 
niet opengaan. 
 
4. 
Geachte raadsleden. 
 
Graag wil ik hierbij reageren op het voornemen van de meeste partijen om de winkeliers de vrije keus 
te gunnen om hun winkel op zondagen te kunnen openen.  
De gemeente heeft sinds de economische crisis van een 10tal jaar terug gelukkig weer volop mensen 
een woning aan kunnen bieden op de plantage en andere nieuwbouw projecten. Veel vooral jonge 
gezinnen die daar zijn gaan wonen hebben een druk leven, werk,school,sporten met de kinderen. Het 
zou daarom heel fijn zijn als die gezinnen op zondag door al die drukte nog even een boodschap 
kunnen doen op de zondag nog even kunnen winkelen of zelfs een terrasje met de familie kunnen 
pakken op het prachtige marktplein en of het bijna gereedzijnde Lingepark. Er is veel geïnvesteerd 
door de gemeente de afgelopen jaren het zou daarom volgens mij een enorme gemiste kans zijn om 
op de zondag de winkels dicht te houden op voornamelijk religieuze gronden want de overgrote 
meerderheid van de inwoners wil een vrije keus voor de ondernemers zoals het in de rest van ons vrije 
land ook het geval is.  Scheiding van Kerk en Staat is geregeld in de grondwet. 
 
Met vriendelijke groet, 
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5. 

Goede middag, 

 
Graag wil ik hierbij mijn steun aanbieden voor de vrije keuze van de zondagsopening. Deze beslissing 
valt op dinsdag 28 juni. Als inwoner van Geldermalsen en als winkelmedewerker van ___ in 
Geldermalsen ben ik vóór de vrije keuze van zondagsopening. Ik vind dat iedere ondernemer de vrije 
keuze moet krijgen om georganiseerd open te gaan op zon- en/of feestdagen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
6. 
Goedemiddag'  
 
Ik stem voor dat de winkels op zondag open zullen gaan! Het beperkt mij op zondag om naar de winkel 
te kunnen en vervolgens naar de stad te moeten als ik voor maandag boodschappen nodig heb.  
 
De winkels moeten open blijven!  
 
7. 

Goede middag. 
 
Graag wil ik hierbij mijn steun aanbieden voor de vrije keuze van de zondag opening. 
Deze beslissing valt op Dinsdag 28 juni. 
Als inwoner van Geldermalsen ben ik voor die vrije keuze van de Zondag opening. 
Ik vind dat iedere ondernemer de vrije keuze moet krijgen om georganiseerd open te gaan op zo'n - 
en/of feestdagen. 
 
Vriendelijke groet. 
 
8. 
Bij deze wil ik laten horen van mijzelf, dat ik voorstander ben voor de opening van de winkels op 
zondag, zodat wij hiervoor niet meer hoeven uit te wijken naar andere dorpen en steden, ik denk dat 
winkels op zondag dicht laten ook niet van deze tijd is.  
 
Vriendelijke groet 
 
9. 
Goede middag. 
 
Graag wil ik hierbij mijn steun aanbieden voor de vrije keuze van de zondag opening. 
Deze beslissing valt op Dinsdag 28 juni. 
Als inwoner van Geldermalsen ben ik voor die vrije keuze van de Zondag opening. 
Ik vind dat iedere ondernemer de vrije keuze moet krijgen om georganiseerd open te gaan op zo'n - en/of 
feestdagen. 
 
Vriendelijke groet. 
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10. 
Beste, 
 
Aangezien de SGP het argument aan voert, dat veel tegenstanders van zondagopenstelling van zich 
hebben laten horen, hierbij een tegengeluid. 
Wij vinden dat winkeliers zelf mogen beslissen en zijn niet tegen een zondagopenstelling. 
Mensen kunnen zelf beslissen op zondag wel of geen inkopen te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

11. 
Goede middag, 
 
Graag wil ik hierbij mijn steun aanbieden voor de vrije keuze van de zondagsopening. Deze beslissing 
valt op dinsdag 28 juni. Als inwoner van Geldermalsen ben ik vóór de vrije keuze van 
zondagsopening. Ik vind dat iedere ondernemer de vrije keuze moet krijgen om georganiseerd open 
te gaan op zon- en/of feestdagen.  
 
12. 
Geachte heer/mevrouw, 
Wij als inwoners van Tricht zijn zeer vóór het bieden van vrije keuze aan winkeliers voor het openen 
van hun winkels op zondag. Wij moeten vaak op zondag uitwijken naar grotere plaatsen zoals Tiel of 
Culemborg en vinden het jammer én niet meer van deze tijd dat onze eigen gemeente niet in deze 
behoefte voorziet. 
 
Vriendelijke groeten, 

 
 
 


