
Beste raadsleden,  
 
De vergadering van dinsdag 14 juni, betreffende het initiatiefvoorstel inzake vordering 
winkeltijdenwet, heb ik vanaf mijn vakantieadres met krommende tenen aangehoord. Erg jammer 
dat ik niet in de gelegenheid was om in te spreken. Het had op sommige ogenblikken veel van een 
kerkdienst weg en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Met alle respect voor degenen die hun geloof 
op deze manier belijden, prima. Maar respecteer ook andere manieren van leven en dring je geloof 
nooit aan je medemens op. Ik geloof zelf ook in God, en dat houdt o.a. voor mij in, dat ik probeer een 
goed mens te zijn en vooral respect te hebben voor iedereen.  
 
Tevens wordt telkens benadrukt door de tegenstanders dat ‘kleine ondernemers’ dit voorstel niet 
zouden steunen. Hoe moeten zij dit organiseren met gezin, personeel, sociaal leven e.d. Zelf ben ik 
ook zo’n ‘kleine ondernemer’ en wij kunnen dat prima zelf regelen. Dat doen we namelijk al jaren. Als 
we dat zelf niet konden organiseren, waren al die mooie winkels, die ons centrum rijk is, er allang 
niet meer geweest.  
 
Volgend jaar bestaan wij 25 jaar en daar zijn wij trots op! Vanuit ons eigen huis tot een winkel van 
ruim 200 m2, die behoort tot één van de mooiste kids conceptstores van het land. Sterker nog, 
klanten uit de randstad vragen zich af, waar ons filiaal in Rotterdam of Den Haag zit. Laat iedereen 
zich realiseren dat we een centrum hebben met hele mooie, unieke winkels, zowel food als non-food 
en dat dit klanten trekt uit de wijde omgeving. Steeds meer consumenten uit Tiel en Culemborg 
weten ons te vinden vanwege het hoogwaardige aanbod. De term ‘boodschappendorp’, vind ik dan 
ook een belediging voor ons mooie centrum. Zeker nu er een mooie haven met meer 
camperplaatsen is gerealiseerd, merken we dat er meer toeristen in het dorp hun inkopen komen 
doen. Met de bouw van nieuwbouwwijken trekken we o.a. mensen uit de stad aan. Door deze 
aanpak is de gemeente de weg ingeslagen van vooruitgang. Vooruitgang is denken aan de toekomst. 
Dan is het ook een logische stap dat bewoners uit onze gemeente hun boodschappen op zondag 
gewoon in hun eigen centrum kunnen doen en niet uit hoeven wijken naar Tiel of Culemborg. Dat is 
anno 2022 niet meer van deze tijd. In 2023 valt 24 en 31 december op zondag. Gewoon een lekkere 
verse oliebol halen op oudjaarsdag, ipv een dag van te voren bestellen en dan via de achterdeur een 
zakje ophalen. Het is bijna lachwekkend.  
 
Het merendeel van de bewoners van West-Betuwe (én ook van de ondernemers) vindt dat de 
winkels op zondag open mogen. Mogen ja, niet moeten! Dat is een wezenlijk verschil. Met leuke 
events kunnen wij ook op zondag, een bruisend centrum creëren. Daar hebben we met onze 
activiteitengroep nu al zin in! 
 
Positieve groet, 


