
 

 

 

 
 

 

g

e

m

e

e

n

t

e 

Albert Heijn  

Achter ’t Veer 6 

4191 AD Geldermalsen  

 

 

 

 

Gemeente West Betuwe  

Kuipershof 2 

4191 KH 

Geldermalsen  

 

 

 Datum: 27 juni 2022 

Onderwerp: vrijstelling winkeltijdenwet 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Ik schrijf u deze brief naar aandleiding van de vergadring van dinsdag 14 juni 

jongstlede.  

Tijdens deze vergadering hebben een aantal ondernemers en burgers gebruik 

gemaakt van hun spreekrecht. Hierbij is een ieders optiek ten opzichte van de 

eventuele zondagopening besproken. Toch neem ik u nog mee in de situatie zoals 

deze is bij onze Albert Heijn Achter ’t Veer in het mooie Geldermalsen ten aanzien 

van een eventuele zondagsopening. 

 

De missie van Albert Heijn is: ‘Samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen’. 

Echter is het nu zo dat we op zondag niet bereikbaar zijn voor een gedeelte van 

onze klanten die dat wel graag zouden willen. Natuurlijk zijn er meer redenen die ik 

in overweging neem om te pleiten voor een zondagsopening.  

 

Tot mijn verbazing is in de laatste vergadering het onderwerp voedselverspilling niet 

aan bod gekomen. Voor de winkels die werken met verse producten zoals een 

supermarkt betekent een zondagssluiting extra voedselverspilling. Denk 

bijvoorbeeld ook aan groente en fruit wat er op een zaterdag nog prima bij ligt in de 

stelling, maar op maandag niet meer verkoopbaar is. Een ander initiatief wat we bij 

Albert Heijn hebben genomen om voedselverspilling tegen te gaan is het verkopen 

van het brood van gisteren, helaas kunnen wij hier op maandag niet aan mee doen 

vanwege de zondagsluiting. Anno 2022 vind ik het onze gezamelijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid om voedselverspilling zo veel mogelijk te 

beperken een zondagopening helpt hierbij natuurlijk enorm. 

 

Bij onze Albert Heijn werken 120 mensen, 99% van deze mensen wonen in de buurt 

van de winkel. 84% van de medewerkers vindt het geen enkel probleem om op 

zondag te komen werken, sterker nog veel van mijn medewerkers zouden juist blij 

zijn als dit kan. Hierdoor kunnen zij een betere verdeling maken tussen sporten en 

hun bijbaan.  

 

 



 

                         

Daarnaast is er ook uit uw eigen onderzoek gebleken dat 61% van inwoners van 

Geldermalsen vindt dat de winkels open mogen zijn, daarnaast geeft nog eens 7% 

van de inwoners aan dat het hen niet uitmaakt of de winkels open zijn op zondag. 

Dit is een meerderheid van bijna 70% van de inwoners, deze kunnen naar mijn 

inziens niet langer genegeerd worden. Ik hoop dan ook op een zondag openstelling, 

waarbij we juist een bijdrage kunnen leveren aan de aantrekkingskracht en 

levendigheid van deze mooie gemeente.  

Bedankt voor uw aandacht,  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Albert Heijn bv       

 

 
  



 

                         

Van:  

Verzonden: zaterdag 25 juni 2022 21:30 

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Vrije keuze zondagsopening 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Ik heb begrepen dat 28 juni besloten wordt of in onze gemeente op zondag de winkeliers de keuze 

hebben om open te gaan. Ik (en velen met mij) zijn er GROOT voorstander van dat het mogelijk 

wordt dat winkeliers zelf kunnen bepalen of ze open gaan. Maak dat alsublieft mogelijk!  

 

Inwoner Geldermalsen. 

 

 
 
Van:  
Verzonden: zaterdag 25 juni 2022 23:07 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Voorstander open op zondag  
 
Geachte dhr./mevr. 
 
Via deze mail wil ik laten weten dat ik voorstander ben voor de mogelijkheid tot het open zijn van 
winkels, supermarkten, bakkers, horeca etc op zondag in onze gemeente West Betuwe. Dat de 
ondernemers hierin zelf de keuze hebben. 
 
Vriendelijke groet,  
 
 
 
Van:  
Verzonden: zondag 26 juni 2022 00:37 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Zondagsopening 
 
Goedemiddag,  
 
Hierbij wil ik graag mijn steun betuigen voor de vrije keus voor zondagsopening in West Betuwe. Naar 
mijn mening is het niet meer van deze tijd om standpunten op te leggen aan anderen en hierdoor 
ondernemers hun recht te ontnemen voor vrije keus in openingstijden. Dit zou iedereen voor zichzelf 
moeten en zeker mógen beslissen. Dat hier nu een verbod op ligt vind ik niet oké.   
 
Hartelijk dank en een fijne dag.  
Met vriendelijke groet,  
 

 
Van:  
Verzonden: zondag 26 juni 2022 06:58 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Vrije keuze winkels open op zondag  
 
Ik ben VOOR vrije keuze om winkels op zondag te openen. Dus STOP met wegens geloofsovertuiging 
ARGUMENTEN!! Vrijheid van keuze! 
 
 

Van:  

Verzonden: zondag 26 juni 2022 08:32 



 

                         

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Zondagsopening 

 

Natuurlijk ben ik voor zondagsopening als vrije keuze voor ondernemers en inwoners. Het is NIET 

democratisch als een bepaalde groep , door geloof bepaald, besluit dat iedereen zich hieraan moet 

houden. Ik bepaal ook niet dat de kerken op zondag, wat mij betreft dicht moeten. 

Laat een ieder een vrije keuze hebben. 

Met vriendelijke groeten  

 

 
Van:  
Verzonden: zondag 26 juni 2022 14:03 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Openingstijden  
 
Beste Griffie, 
Graag wil ik mijn stem uitbrengen en ben ik voor opening op de zondag van supermarkten. De kleinere 
winkels bv 1 x per maand .  
We leven in een tijdperk waar veel mensen druk zijn en er niet aan toe komen om door de weeks 
boodschappen te doen.  
Succes en we wachten de 28e af 
Met vriendelijke groet 

 

 

Van:  

Verzonden: zondag 26 juni 2022 19:43 

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Zondag openstelling  

 

Beste raadsleden, 

 

Maandelijks wordt er vanuit onze organisatie aan klanten gevraagd wat zij van hun winkelbezoek 

vonden. Met regelmaat krijgen wij als terugkoppeling dat het voor het werkende publiek lastig is om 

gebruik te maken van de acties. Door de zondag openstelling hebben zij een extra dag om te 

winkelen. 

 

Onze jongere medewerkers willen graag extra werken en zeker op een zondag vanwege de toeslag . 

Een dag om bij je gezin te zijn of een extra dag rust te hebben, gaat dus lang niet voor iedereen op. 

Tevens biedt een extra openingsdag meer tijd voor de werkzaamheden waardoor de werkdruk zal 

dalen. We kunnen immers de werkzaamheden die we normaliter in zes dagen uitvoeren verdelen over 

zeven dagen. 

 

Inwoners van Geldermalsen en omgeving die willen winkelen op zondag gaan nu al richting 

Culemborg of Tiel, wellicht doen ze dat liever in hun eigen gemeente als die mogelijkheid er zou zijn.  

Zou het daarom niet fijn zijn als ondernemers vrij zijn om zelf te beslissen of een zondag-opening bij 

hen past. 

 

 

 

Tot slot heeft de gemeente geïnvesteerd in het uitbreiden van de haven om o.a. meer toeristen aan te 

trekken. Ik ben van mening dat winkelen op zondag een mooie toevoeging is. 

 

M.v.g. 
 



 

                         

 

Van:  

Verzonden: zondag 26 juni 2022 20:10 

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Winkels zondag open 

 

Goede avond, 

 

Hierbij willen wij graag onze mening door geven dat wij ook heel graag een aantal winkels open 

willen hebben op zondag in Meteren/Geldermalsen. 

 

Nu moeten wij bij onverwachts visite altijd een stukje rijden. Lijkt ons ook niet goed voor het milieu.  

 

We hopen dat dit wordt ingevoerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

Van:  

Verzonden: zondag 26 juni 2022 20:49 

Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 

Onderwerp: Winkels zondag open 

 

Geldermalsen moet de winkels op zondag open kunnen doen als de ondernemer dit wil. 
  



 

                         

 
 

Geldermalsen, 26 juni 2022 
 

Aan de raad van de gemeente West Betuwe 

 

Betreft: winkel openstelling op zondag 

 

 

Geachte leden van de raad in West Betuwe, 

 

Ik begrijp dat deze week er door uw raad een belangrijke beslissing zal worden genomen. De vraag 

is, gaan de winkels op zondag in de gemeente West Betuwe open. 

 

Ik begrijp dat er voor dit voorstel inwoners zijn die ervoor zijn, maar ook een groep die er fel tegen is. 

 

Ik doe een beroep op de leden van de raad om mensen de vrijheid te geven gebruik te maken van hun 

eigen wil en verantwoording. 

Geef ondernemers de vrijheid om zelf te beslissen om open te gaan. Als zij niet willen is dat een 

besluit wat ze zelf nemen. 

Geef mensen/ inwoners de vrijheid zelf te beslissen om te gaan winkelen op zondag zo zij dat willen. 

 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, vrijheid van godsdienst ook. Geef mensen dus vrijheid 

om te gaan winkelen zo die dat willen. Jaag ze niet naar andere grote steden, waar wel de winkels 

open zijn. Mocht u als raadslid tegen de opening op zondag stemmen, zorg dan ook dat er op zondag 

geen boodschappen worden bezorgd en dat reclame-uitingen van evenementen op zondag ook uit uw 

gemeente verdwijnen. 

 

Dus stel u op als raadslid anno 2022, geef toestemming voor openstelling winkels. 

 

Ga verder met die zaken te regelen, die belangrijker zijn voor uw inwoners. 

 

Ik wens u veel wijsheid die past in 2022. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

 


