
Zijn wij tegen vrij ondernemerschap? 

Zijn wij bang voor concurrentie? 

Gunnen wij een ander geen omzet? 

Leven wij onder een steen en sluiten wij  onze ogen voor de veranderende consument? 

Zomaar wat vragen en/of opmerkingen die de laatste tijd naar ons hoofd geslingerd zijn 

Al deze vragen kunnen wij als ondernemersfamilie, na al vele jaren van zelfstandig ondernemerschap 

in Geldermalsen, volmondig  en oprecht met “NEE” beantwoorden. 

Even voor de duidelijkheid: in de brief van voorstanders is het AH logo gebruikt wat suggereert dat wij 

ook met de inhoud van de brief instemmen. Dit is dus niet het geval, wij zijn hier niet in gekend. 

Het was een kleine moeite geweest (en zeker ook wel zo netjes) om ons even telefonisch of 

persoonlijk te benaderen, dan had men ons standpunt geweten en had men bij het logo duidelijk aan 

kunnen geven dat het alleen of eventueel  om het FILIAAL van AH gaat die Achter ’t Veer zit. Ik spreek 

namens  ZELFSTANDIGE ondernemers in West Betuwe, dus dit kwam erg raar bij hen over en riep dus 

ook de nodige vragen op. 

Waar het ons om gaat is dat er in het algemeen gesproken wordt over het feit dat DE supermarkten 

open willen op zondag. Wie zijn dan DE supermarkten? 

Kijkend naar West Betuwe praten we hier over een 13 tal  supermarkten waarvan er                               7 

SUPERMARKTEN filiaal bedrijven zijn die GEEN zeggenschap (en dus geen VRIJE KEUS) hebben over 

het feit of ze nu wel of niet opengaan op zondag, zij zullen van hogerhand open MOETEN, 

uitgezonderd Boons Markt in  Beesd, die blijft namelijk dicht op zondag.   Van VRIJHEID is dus GEEN 

sprake. Gezien onze persoonlijke bevindingen (door persoonlijk het contact met elkaar op te zoeken), 

zetten wij vraagtekens bij de kwaliteit en de conclusies uit het onderzoek van dtNp, eerder dit jaar 

uitgevoerd in de gemeente West Betuwe. 

Daarnaast rijst de vraag of het met de huidige openingstijden van onze winkels van maandag  t/m 

zaterdag  wel NODIG  is om ook nog  op zondag open te gaan, er zijn meer dan genoeg momenten 

voor de consument  waarop boodschappen gedaan kunnen worden (alleen wij  als Albert Heijn van 

Doorn zijn al 74,5 uur per week geopend, andere zelfs al 84 uur per week), daar is de zondagopening 

van DE supermarkten  niet voor nodig.    Pratend met de zelfstandige supermarktondernemers  in West 

Betuwe blijkt er ook nauwelijks animo te zijn om open te gaan op zondag, wat niet inhoudt dat wij dit 

als ondernemers ook niet zullen gaan doen.   Als de filiaal supermarkten opengaan zullen ook wij ons  

min of meer gedwongen kunnen voelen om open te gaan, het gaat tenslotte wel om de omzet en dus  

het voortbestaan van onze  bedrijven.  Hier komt weer de VRIJHEID   in het geding. Daarnaast raken 

we door open te gaan rechtstreeks de kleinere zelfstandige specialisten zoals een Bakker,  een Slager  

en  Groenteman die waarschijnlijk niet op zondag open zullen gaan ( zoals wij uit de persoonlijke 

gesprekken opgemaakt hebben). Op termijn zal dit waarschijnlijk de LEEFBAARHEID van diverse 

KLEINERE KERNEN in West Betuwe evenals de KERN van Geldermalsen niet ten goede komen, omdat 

hierdoor de kleinere zelfstandigen de deuren voorgoed zullen gaan sluiten. Dit resulteert weer meer 

leegstand en een onaantrekkelijk winkelklimaat. 

Gunnen wij dan de winkels in andere branches dan  geen omzet? 

Zeker wel maar wij denken dat met de tijden die in de Winkeltijdenwet staan (op maandag tot en met 

zaterdag mag je open van 6:00 uur tot 22:00 uur) er nog genoeg gezamenlijke kansen voor de diverse 

ondernemers liggen om hun omzet te vergroten of op peil te houden. Met een eenduidig beleid qua 

openingstijden van maandag t/m zaterdag zodat het voor de consument duidelijk is wanneer de 

winkels open zijn.  

Door de opening van de winkels op zondag een vrije keus te laten zijn zal dit ons inziens gaan  

resulteren in veel onduidelijkheid en verwarring bij de consument. De meeste zelfstandige 



ondernemers die nu voor openstelling op zondag zijn gaan naar alle  waarschijnlijkheid niet alle       52 

zondagen per jaar open maar gaan  er een aantal interessante uitpikken. Welke zondag er dan 

interessant is, is dan voor iedere ondernemer anders, dus ook hier geen eenheid en duidelijkheid voor 

de consument. 

Puur kijkend naar Geldermalsen weten we dat het een boodschappendorp is en geen winkeldorp/stad. 
Consumenten die uitgebreid willen winkelen gaan naar de grote omliggende steden, zoals bijvoorbeeld 
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 met 
z’n allen niets mee op als de winkels op zondag open zijn. Open op zondag betekent ook verschuiving 
van omzet en daardoor aanvoer van goederen op zondag , alleen bij ons al minimaal 4 vrachtauto’s, 
beginnend rond 7:00 uur in de ochtend. Wij  denken niet dat de inwoners hier op zitten te wachten. Dit 
kan leiden tot ergernis en frustratie. Het is ook een onnodige belasting voor ons milieu, zeker omdat 
alleen al voor Albert Heijn de goederen aangevoerd worden vanuit  dc’s in Oss, Nieuwegein, 
Barendrecht, Geldermalsen enz. via  dc Tilburg. Tilburg is dus het verdeelcentrum maar voordat het 
hier vandaan vertrekt naar de winkel zijn er al de nodige kilometers gemaakt. 
 
Voor het gros van de  inwoners van de gemeente West Betuwe( en ook daarbuiten)  is de zondag een 
GEMEENSCHAPPELIJKE vrije dag  waaraan een ieder zijn eigen invulling kan geven. De 
zondagopening betekent dat dit niet alleen voor de ondernemers, maar ook voor een deel van onze 
inwoners, namelijk de werknemers, komt te vervallen. Zij zullen dan namelijk moeten werken. Hiervoor 
krijgen zij heus wel een andere dag vrij, maar dit is dan geen gemeenschappelijke vrije dag meer 
waarop ze dingen gezamenlijk met gezin of vrienden kunnen gaan doen.  Voor velen van u is de 
zaterdag (en soms zelfs ook de  vrijdagmiddag) al een gezamenlijke vrije dag maar in de totale 
winkelbranche geldt dit niet. Hiermee werken we in feite de ongelijkheid in de hand.  Een ander aspect 
is dat een zelfstandig ondernemer altijd AAN staat als zijn bedrijf geopend is, ongeacht of je er nu wel 
of niet aanwezig bent. Dit lijkt ons geen gezonde situatie en komt ondernemerschap niet ten goede. 
 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
Wij wensen u veel wijsheid en sterkte in de besluitvorming.  
 


