
1. 
Beste raadsleden, 
 
Bij deze wil ik als ondernemer en bewoner in de gemeente West Betuwe mijn voorkeur voor de 
zondagopenstelling kort toelichten. 
Tijden veranderen en ook in de Gemeente West Betuwe moet iedere ondernemer de vrije keuze 
hebben om op zondag open te gaan. Er wordt gezegd dat men andere die niet open willen daardoor 
verplicht/dwingt ook open te gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zelf zal namelijk ook niet 
standaard open gaan. Dat is mijn eigen persoonlijke keuze. Net als men als bewoner ook de keuze 
heeft om wel of geen gebruik te maken van de winkels die open zijn.  
 
Ik vertrouw erop dat we met z’n allen deze mooie stap in 2022 kunnen maken met wederzijds respect.  
 
Hartelijke groet, 
 
 
2. 

Goedemiddag, 

 

Graag wil mijn stem uitbrengen op bovenstaande. Ik ben voor opening van winkels op zondag. 

 
Mvg 
 
 
3. 

Goedemiddag,  

 

Graag wil ik u laten weten dat ik het heel belangrijk vind dat ondernemers zelf mogen besluiten of zij 

hun winkel op zondag openen voor publiek.  

Ik acht mensen die zelf een zaak runnen heel goed in staat hier een weloverwogen beslissing over te 

nemen.  

Ik hoop en verwacht dat de raadsleden dan ook voor dit besluit gaan stemmen. Degenen die menen 

vanuit hun geloofsovertuiging dat dit geen goede zaak is, kunnen dan zelf beslissen op zondag thuis te 

blijven. 

 

 

Met vriendelijke groet,  
 
 
4.  

Beste meneer, mevrouw, 

 

Ik zou u bij deze willen laten weten dat ik voorstander ben van de zondag opening van winkels in 

Geldermalsen. Ik vind dat iedereen zelf kan bepalen of zij naar de winkel gaan of niet en ondernemers 

moeten de vrijheid krijgen op open te gaan als ze dit willen.  

 

Met vriendelijke groet, 



Pagina 2 van 2 

5. 

Goedenavond, 

 

Het dorp Geldermalsen wordt aantrekkelijker als de winkels op zondag open zijn. 

Ook de horeca etc. heeft hier profijt van.  

 

Vriendelijke groet 

 

 

6. 
Hallo 
 
Hierbij mijn mening over de zondag opening. 
Geeft ondernemers de vrijheid, voor ieder die naar de winkel wil ga, en wil men rust, blijf thuis. 
Er is keuze…. Door alles dicht te houden ontneem je keuze vrijheid. 
Dat kan niet de bedoeling zijn. 
 
Hartelijke groet 


