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Beste raadsleden, 

Vorige week dinsdag 14 juni jl.  heb ik de raadsvergadering bijgewoond in 'De Lingeborgh' in 

Geldermalsen. Tijdens deze avond hebben we lang stil gestaan bij dit onderwerp. Ik heb veel op mijn 

lippen moeten bijten omdat ik heel graag had willen reageren. Daarom besloten om jullie via deze 

weg te benaderen om mijn toelichting te kunnen geven op enkele punten. 

Ik ben een 'kleine' ondernemer in het centrum van Geldermalsen. Mijn onderneming, waar ik al 10 

jaar eigenaar van ben,  verkoopt voornamelijk dames kleding. Daarnaast ben ik actief in de 

ledenraad van de brancheorganisatie Inretail. Inretail vertegenwoordigd ruim 13000 winkels door 

heel het land. Ik zit binnen deze organisatie in de ledenraad met nog 17 winkels om onze achterban 

in de retail te vertegenwoordigen.  

Geldermalsen is een heel mooi dorp met een heel divers aanbod. Hier ben ik enorm trots op! We 

hebben weinig leegstand, veel lokale ondernemers, diversiteit in ketens en supermarkten die ons 

centrum compleet maken. Dit moeten we heel erg koesteren want veel andere steden/dorpen staan 

er anders voor dan wij. Belangrijk is het dus dat we met de tijd mee gaan. We leven in een 24/7 

maatschappij waarbij de consument veel meer geïnformeerd is en een hogere verwachting heeft dan 

enkele jaren geleden. Ook wij moeten hier in Geldermalsen in mee gaan. Tijdens de 

raadsvergadering, van 14 juni jl.,  is er veel stil gestaan bij de koopavond. Ik ben één van de winkels 

die (heel bewust) gestopt is met deze avond. Voor mijn winkel was deze avond niet rendabel. Je ziet 

landelijk een verschuiving van de koopavond naar het winkelen op zondag. Het funshoppen wat we 

voorheen op de avond moesten doen (omdat op zondag alles dicht was) doet de consument nu veel 

op zondag. 'Vroeger' moest men op de koopavond winkelen omdat online winkelen nog niet 

bestond. Voor mijn doelgroep geloof ik niet in een koopavond (tenzij er speciaal wat wordt 

georganiseerd). We moeten met de tijd mee en deze verschuiving omarmen.  

Volgend jaar (2023) valt 24 december en 31 december op een zondag. Deze dagen moeten we met 

het hele dorp open zijn! Ik ben dus vóór vrijheid in ondernemen.  

Ook ik heb een jong gezin en een gezellig team van collega's. Ik voorzie hierin geen problemen, want 

dit gaan we met elkaar inrichten. Ik wil zeker niet iedere week open, dit is niet haalbaar. Maar ik wil 

graag open op een moment dat het mij uitkomt, er iets leuks wordt georganiseerd of ik kansen zie. 

Respecteer elkaar! Ik ben met niets anders bezig dan ondernemen, met de tijd aan het meegaan en 

mijn boterham verdienen.  

Ik wens jullie allen veel wijsheid toe. 

Met vriendelijke groet, 




