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Geldermalsen, 21-6-2022 

Geachte Gemeenteraad, dames en heren, 

 

Vorige week heb ik de vergadering bijgewoond waar het initiatiefvoorstel inzake verordening 

Winkeltijdenwet werd besproken.  

Er werd uitvoerig gesproken over de ‘Kleine Ondernemer’ en over hoe men allemaal wist wat goed 

voor hem en zijn gezin zou zijn. Terwijl ik daar zat te luisteren besefte ik dat het nodig is daar op te 

reageren. 

Ik ben zo’n ‘kleine ondernemer’ in onze gemeente West Betuwe. En ik heb ook een gezin. En ik kan u 

vertellen dat ik zelf goed weet wat goed is voor mijn gezin, mijn personeel en mij. Als ondernemer 

sta ik altijd ‘aan’ en zo vele ondernemers met mij.   Mijn bedrijf heb ik eigenhandig en zelfstandig 

opgebouwd. Het bestaat nu 20 jaar en gaat nog zeker jaren vooruit. Dit kan; ik heb een collectie 

opgebouwd die uniek is in mijn vak. Wij zijn dealer van diverse top merken en bijzonder ateliers van 

over de gehele wereld en onze klanten komen dus ook vanuit heel Nederland. Jammer dat ons uniek 

winkelaanbod in Geldermalsen als boodschappendorp wordt gezien.  Het is onze passie om bijzonder 

sieraden en uurwerken aan onze klanten te laten zien en doen dit ook graag in de vorm van een mooi 

event. Dit zou ook heel leuk op zondagen zijn. Mede daarvoor willen wij de vrijheid krijgen. 

Ook maak ik deel uit van een enthousiaste groep ondernemers waar wij evenementen mee 

organiseren voor onze inwoners. Vaak veel werk voor een dag van gezelligheid in het dorp. Hoe leuk 

zou het zijn om mooie thema weekenden te kunnen organiseren. Denk hierbij aan een Foodtruck 

festival, Dickens dagen, nostalgische kermis en een bloesem of fruit festival. Allemaal ter bevordering 

van onze gemeente West Betuwe.  

 

Mijn bedrijf is klaar voor de toekomst. Nu zou het mooi zijn als de vestigingsplaats dat ook zou zijn.  

Met vriendelijke groet, 

 

Mariska Timmer 


