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Geldermalsen, 24 juni 2022 

 

Betreft: Zondagsopenstelling winkels  

  

Geachte gemeenteraad van West Betuwe, 

Met schrik hebben we gehoord van de plannen om winkels op zondag te openen. We hebben de 
vergadering van 14 juni jl. bijgewoond.  

Daar werd gesproken over vrijheid, dat iedereen het zelf mag weten. 

Het is juist ons grote ongeluk dat alle mensen (ook wij) onze eigen wil willen doen. Gods Woord (de 
Bijbel) leert ons dat onze wil boos en verdorven is. De ware vrijheid is juist dat we niet meer onze 
eigen wil doen, maar dat we van God een nieuwe wil krijgen. Dan gaan we Zijn Woord en Zijn 
volmaakte geboden liefhebben! Ook het vierde gebod: Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
Dat hebben wij en u nodig. Anders zullen we met onze eigen wil voor eeuwig verloren gaan. 

Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit 
betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, 
hetzij goed of hetzij kwaad. (Prediker 12:13 en 14) 

  

Vriendelijke groeten, 
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Geachte fracties en gemeenteraad van West-Betuwe, 
 
Niet eerder heb ik schriftelijk bezwaar gemaakt of een zienswijze ingediend op een 
raadsvorstel.  
Nu ik kennis genomen heb van de inhoud van het raadsvoorstel van 31 mei 2022 
“Vaststellen verordening Winkeltijden West Betuwe 2022”  kan ik niet anders dan uiting 
geven aan het intense verdriet en de pijn die er in me is en met mij in het hart van duizenden 
inwoners van onze mooie gemeente West Betuwe. 
Ik zal u uitleggen waarom. 
Dit raadsvoorstel beoogd een verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen.   
 
Ik denk aan de vele ondernemers en winkeliers van wie wij weten dat zij niet gelukkig zijn 
met verruiming van de openingstijden. Hen gun ik rust. Zij voelen zich niet direct, maar wel 
indirect gedwongen om ook op zondag te werken. De met dit voorstel beoogde vrijheid wordt 
door hen ervaren als een vorm van dwang. In hun beleving luistert de indiener van het 
voorstel en mogelijk de gemeenteraad meer naar enkele fanatieke voorstanders van 
verruiming dan naar vele winkeliers die bij voorkeur hun winkel gesloten houden. Datzelfde 
gevoel leeft bij een groot aantal werknemers en ook medeburgers van onze gemeente. Ook 
voor hen draagt u zorg. 
Zij voelen zich niet of onvoldoende gehoord. Ik vraag u vriendelijk naar hen te luisteren. 
 
Alhoewel ik met deze winkeliers van doen heb, is dit toch niet de kern van mijn bezwaar. 
Nee, wat de diepste reden is waarom ik deze reactie schrijf, is dat wij het goede wat we 
gekregen hebben (1 dag in de week rust), moeten waarderen. Dit goede is ons gegeven tot 
ons nut, tot ons welzijn. God beoogd ons welzijn. Onze Schepper dient daarin de mens, 
opdat de mens zijn God zou dienen.  
Het niet of onvoldoende waarderen en erkennen van deze door God ingestelde rustdag is 
tegen Gods wil en is ons en onze medemens tot schade. Een gemeenteraadslid die voor dit 
voorstel stemt maakt zich daarmee verantwoordelijk voor, en ook schuldig aan het 
kapotmaken van dit goede. 
Daarom roep ik u dringend op niet mee te werken aan verruiming van de winkeltijden. Maar 
juist het welzijn van ondernemers en inwoners van West-Betuwe te bevorderen. Alleen dan 
ontvangt u zegen. 
We wensen u van harte wijsheid toe. 
 
 
 

 


