
Geacht raadslid, 
 
Wij sturen u deze mail naar aanleiding van het bericht over de zondag openstelling winkels in West 
Betuwe. Het bericht is al in de media gepresenteerd alsof het al een voldongen feit is. 
Graag willen wij ons standpunt betreffende dit onderwerp toelichten. 
Er wordt in de besluitvorming gebruik gemaakt van het rapport van DTNP van 10 februari 2022. 
Dit rapport bestuderen kost een lezer al de nodige moeite en er dan zulke ingrijpende conclusies aan 
verbinden is best gewaagd. 
Er wordt namelijk een beslissing genomen die verstrekkende gevolgen heeft voor veel ondernemers 
in de gemeente West Betuwe. 
1. De response is bijzonder laag te noemen, dus je kunt je afvragen hoe erg dit onderwerp in de 
gemeente leeft, zowel bij inwoners als zeker bij ondernemers. 
2. Er wordt gesproken over DE supermarkten, maar wij als grootste zelfstandige speler in deze 
branche binnen de gemeente West Betuwe zijn absoluut tegen. In het rapport worden wij zelfs niet 
eens genoemd, men spreekt van 3 supermarkten in Geldermalsen terwijl ook wij in Geldermalsen 
ondernemen. Ongeveer de helft van de supermarkten in de gemeente West Betuwe zijn  
filiaal gestuurde bedrijven. Op deze winkels worden bedrijfsleiders in loondienst gezet, maar de 
hoofdkantoren bepalen de regels en dus ook de openingstijden. Mocht er besloten worden dat de 
winkels open mogen op zondag dan zullen deze bedrijven hun deuren MOETEN openen, van 
vrijwilligheid is hier geen sprake. Dat inwoners aangeven dat ze het prettig vinden dat de 
supermarkten open zijn op zondag wil nog niet zeggen dat dit voor óns aantrekkelijk is. Wij zijn al 
ruim 74 uur open, concullega’s zelfs nog langer, dus normaliter kan iedereen zijn boodschappen met 
gemak in huis halen en is de zondag hier niet voor nodig. Daarnaast zijn er helaas nog tal van online 
mogelijkheden. Volgens CAO zijn zon- en feestdagen dagen waarop gewerkt wordt op basis van 
vrijwilligheid en met een toeslag op het uurloon. In deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het 
al moeilijk om onze planningen rond te krijgen, laat staan dat hier de zondag ook nog bijkomt, 
ongeacht de eventuele toeslag. Volgens ons is het ook superbelangrijk de juiste balans te vinden 
tussen werk en privé. Die ene dag per week (zondag) is een belangrijke dag om tot rust te komen, tijd 
voor het gezin te hebben en allerlei sociale dingen te kunnen ondernemen voor zowel medewerker 
als ondernemer. 
3. Wat gaan we er uiteindelijk mee bereiken?  De ondernemers die nu voor zijn (behalve de filiaal 
gestuurde bedrijven) gaan echt niet elke zondag open en in de kleine kernen al waarschijnlijk 
helemaal niet. Gaan dan nu wat  inwoners van West Betuwe en een handje vol ondernemers 
beslissen over alle ondernemingen in Geldermalsen en misschien in een enkele kern daarbuiten? 
4. Tijdens het rode tafelgesprek van vrijdag 3 juni jongstleden in De Pluk blijkt er veel onbegrip te zijn 
voor de situatie van ondernemers en wordt gesproken over vrijheid en vrijwilligheid om zo tegemoet 
te komen aan de wens van wat  kiezers van bepaalde partijen. Het besluit om de winkels te openen 
op zondag neigt dan meer naar een populistische maatregel en doet afbreuk aan de leefbaarheid van 
de kleine kernen. 
5. In het rapport wordt aangegeven dat 63% van de respondenten (inwoners) gebruik maakt van de 
wekelijkse koopavond, dus hier liggen genoeg kansen voor ondernemers om hun omzet te behouden 
of te vergroten. Nu is het erg onduidelijk wie er wel of niet open is op de wekelijkse koopavond, 
behalve ook hier weer de filiaal gestuurde bedrijven. Deze onduidelijkheid gaan we dan zo ook op 
zondag krijgen, want de consument weet dadelijk, als het doorgaat, niet wie er wel of niet open is. 
6. Een aantal partijen is voor de leefbaarheid van de kleine kernen, maar dit wordt ook moeilijk als er 
winkels in de grotere kernen opengaan. Dit zal ten koste gaan van de ondernemingen in de kleine 
kernen die niet open gaan of kunnen gaan op zondag en dit zal op termijn leiden tot sluiting of geen 
opvolging van deze ondernemingen.  
Zelfs de grotere kernen zullen problemen ondervinden omdat de vaak wat kleinere specialistische 
winkels hun deuren op zondag niet willen of kunnen openen en daardoor waarschijnlijk hun omzet 
zullen zien dalen. 



7. Kijkend naar Geldermalsen weten we dat het een boodschappendorp is en geen winkeldorp. 
Consumenten die uitgebreid willen winkelen gaan naar de grote omliggende steden, zoals Den Bosch 
of Utrecht en maken er zo een dagje uit van. De toevloeiing uit de omliggende gemeenten is dus 
minimaal te noemen en omdat de euro maar 1 keer uitgegeven kan worden schieten we er niets mee 
op als de winkels op zondag open zijn. 
8. Misschien is de gemeente West Betuwe wel juist de gemeente waar de inwoners prettig wonen 
omdat alles op zon- en feestdagen gesloten is en niet alles in de 24/7 hectiek van alledag meegaat. 
9. Er zijn nu eenmaal regels nodig in een maatschappij die door de overheid opgesteld moeten 
worden en waar inwoners (inclusief ondernemingen) zich aan moeten houden. De regel om de 
winkels op zondag gesloten te houden is ook zo’n regel. Niet alles hoeft vrijheid blijheid te zijn. 
Binnen de huidige winkeltijdenwet zit genoeg vrijheid om je winkel te openen als je dat per se wil en 
daar is de zondag niet voor nodig  
10. Eenmaal gekozen is er vaak geen weg meer terug. De grotere en voornamelijk filiaal gestuurde 
ondernemingen zullen open blijven terwijl andere hun deuren weer zullen sluiten met als gevolg veel 
onduidelijkheid voor de consument, achteruitgang van de leefbaarheid van de dorpen en 
waarschijnlijk op termijn meer leegstand. 
 
Wij hopen, niet alleen als ondernemers maar zeker ook als dorpsbewoners, dat bovenstaande 
punten meegenomen worden in uw besluitvorming om winkels op zondag wel of niet te openen. Wij 
dragen onze gemeente een warm hart toe en pleiten voor de leefbaarheid van onze dorpen én voor 
alle inwoners daarvan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 


