
Geacht gemeenteraadslid, 
 
Tot onze schrik vernamen wij van onze werkgever en via de media het voornemen om de winkels in 
de gemeente West Betuwe op zon- en feestdagen te openen en dat dus voor alle zondagen en de 
diverse feestdagen. Onze winkel zal in eerste instantie de deuren niet openen op zondag, maar kan 
zich op termijn wel gedwongen voelen om dit alsnog te doen.  
 

Wij, als (vaste) winkelmedewerkers, zullen hierdoor onze tot nu toe vrije zondag, die wij met veel 
plezier genieten met onze partners/familie/gezinnen, met grote regelmaat in rook zien opgaan. Het 
kan toch niet zo zijn dat dit ons door onze medeburgers wordt opgedrongen. De zaterdag is vrijwel 
voor iedere winkel een van de belangrijkste verkoopdagen van de week, op deze dag kan de winkel 
dus niet op slot en moeten wij dus al met grote regelmaat werken zodat wij die gemeenschappelijke 
vrije dag al moeten missen.  
 

Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet wenselijk de winkels op zondag te openen. 
Overwerk en lange dagen zijn nu al aan de orde van de dag en dit zal zeker niet minder worden door 
openstelling op zondag, met alle gevolgen van dien zoals uitval en burn-out (zie de voorbeelden in de 
zorg). 
 

Werken in het weekend resulteert in andere doordeweekse vrije dagen. Mogelijkheden om dan als 
gezin een gezamenlijke vrije dag te hebben  wordt bemoeilijkt, het is bijvoorbeeld ook geen optie om 
een partner vrij te laten nemen op zo’n doordeweekse dag, laat staan de kinderen thuis houden van 
school 
 

In onze sector (food) betekent open van 12:00 uur tot 18:00 uur al snel een werkdag van 7:00 uur tot           
19:00 uur. De aanvoer van goederen (laden en  lossen) gaan bij ons dan namelijk gewoon door, dus 
dan ook op zondag. Er moeten ook de nodige voorbereidingen getroffen worden, zoals bijvoorbeeld 
brood bakken en de vracht met verse producten vullen. De consument wil op zo’n dag wel alles 
kunnen krijgen tegen de juiste kwaliteit. 
 

Een weekend is voor medewerkers in de winkelbranche al snel een weekENDJE daar er op zaterdag al 
regelmatig gewerkt moet worden. Waar andere gezinnen op vrijdagmiddag al aan 
gemeenschappelijke activiteiten doen, is het bij ons dus al verkort naar de zaterdagavond of zondag, 
vooral ook omdat de meeste leuke activiteiten in het weekend georganiseerd worden.                                  
Ook wij hebben onze ontspanning nodig om weer opgeladen voor U en alle andere klanten klaar te 
kunnen staan. 
 

Van onze werkgever hoorden wij dat er niet geluisterd wordt naar bovenstaande argumenten, het 
lijkt ons als personeel best mogelijk om, in de 75 uur dat onze winkel open is, iedereen de kans te 
geven zijn of haar boodschappen in huis te halen. 
 

Wij verwachten ook dat de winkels die nu graag  open willen op zondag, zeker niet alle zon- en 
feestdagen open zullen gaan. Echter geldt voor de filiaal gestuurde  supermarkten dat dit vanuit het 
hoofdkantoor gedwongen zal worden en dan is er voor hen geen weg meer terug.  
Dat er winkels zijn die tijdens een drukke (bijvoorbeeld december) maand een extra dag open willen 
zijn, begrijpen wij volkomen! Maar neem alstublieft in overweging wat voor gevolgen het heeft voor 
het personeel die dus verplicht worden om wel elke zondag open te gaan. 
 

Wij hopen dat u onze argumenten ter harte neemt en er nog eens goed over na wil denken.             
Wij wensen u veel wijsheid met het nemen van dit besluit. 
 

Namens de (vaste)medewerkers van Albert Heijn Prinses Maximaplein (namen en handtekeningen 
bijgevoegd), 
 
 


