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Geldermalsen – 14 juni 2022  

Geachte gemeenteraad West Betuwe,  

Met verbazing heb ik op 14 juni de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad digitaal 
beluisterd. Staat en geloof dienen van elkaar gescheiden te blijven, maar blijkbaar was het voor veel 
raadsleden onmogelijk om met steekhoudende argumenten te komen, zonder continu naar de bijbel 
te moeten refereren.  

Gezien het aantal ingestuurde stukken waarin men fel tegen een vrije keuze voor zondagsopening is, 
voel ik me genoodzaakt om een tegengeluid te laten horen.   

Een boodschap doen op zondag, geeft mij als full time werkende inwoner, met een druk sociaal 
leven, een enorme vrijheid. Tegenstanders van de zondagsopening benadrukken het belang van 
‘rust’. Maar de invulling van die term, zoals hij door deze groep wordt omschreven, vind ik uitermate 
gedateerd. ‘Rust’ wordt geschetst als thuisblijven en bezinning. Maar dat is toch niet meer van deze 
tijd?   

Het geeft mij juist rust dat ik de overvolle supermarkt op zaterdag kan vermijden door mijn pak melk 
en brood te halen op zondag. Dat geldt ook voor een flesje wijn, als vrienden onverwacht op bezoek 
willen komen. Ik kan meel en eieren halen, als de kinderen opeens besluiten dat ze een taart willen 
bakken. En het liefst struin ik ook op zondag door de schoenenwinkel, koop ik een mooie bos 
bloemen voor een visite, of geniet ik op een terras in de zon. Rust is aan ieder om zelf in te vullen.   

Los van mijn eigen belang, hecht ik ook enorme waarde aan ondernemersvrijheid. Laat winkeliers zelf 
bepalen of ze open willen op zondag. Laat de jeugd zelf bepalen of ze op zondag willen werken en 
een (flinke) extra zakcent willen verdienen. Ik laat kerkgangers ook vrij om ervoor te kiezen dit niet te 
doen.   

Op zondag een winkel open past bij de nieuwe generatie die zich in deze gemeente vestigt. Deze 
groep heeft zich duidelijk laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Geef de 
zondagsopening een kans; wordt er in onze gemeente onvoldoende gebruik van gemaakt, dan zal 
iedere ondernemer de rekensom en afweging kunnen maken om de deur gesloten te houden. 

  

Hartelijke groet,  

Een hardwerkende inwoner van Geldermalsen  

 
 


