
Geacht college en raadsleden van de gemeente West-Betuwe,

Als burger van de gemeente West-Betuwe heb ik met bezorgdheid kennis genomen van uw

voorstel inza ke verorden i ng Wi n keltijdenwet.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de effecten van dit voorstel op onze burgers, die

mijns inziens in de onderzoeken en overwegingen tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

Dit voorstel ontneemt de winkelende burger ziin/haar vaste rustdag

Het openstellen van de winkels op zondag neemt burgers onbewust mee in de sleur van het

7 dagen per week 'aan staan'. Als een winkel open is, kun je er boodschappen doen. Als hij

dicht is, hoeft dat gewoon niet. Dus als de winkels dicht blijven, kunnen wij als burgers van

de zondag een rustdag maken. lk ben geen socioloog, maar ik ben overtuigd dat het goed is

voor een mens, om één dag in de week te laten overheersen door rust, zowel fysiek, alsook

sociaal en psychisch.

lk vond het opvallend, wat ik in een master scriptie uit 2020 over de zondagsrust terugvond.

Namelijk, dat er in de kamerdebatten in L930 over de Winkelsluitingswet een brede

consensus bestond over het belang van maatschappelijke zondagsrust. Zowel vanuit de

confessionele rechterzijde als vanuit de liberale en sociaaldemocratische rechterzijde vond

men het wettelijk vastleggen van de zondagsrust nodig.

Hoewel ik me realiseer dat veel opvattingen in de afgelopen 90 jaar gewijzigd zijn, denk ik

dat het maatschappelijke leven er zeker NIET rustiger op is geworden, en dat onze

winkelende burger nog steeds gebaat is bij een vaste rustdag!

Dit voorstel ontneemt ons als burgers de rust in het dorp

Tot op heden mogen we als burgers van de gemeente West-Betuwe genieten van een

weldadige rust op zondag. Geen druk verkeer van winkelende publiek, en daarmee ook

minder aantrekkingskracht op vermaak en vertier in de dorpskernen.

lk denk dat de burgers die graag willen winkelen op zondag WEL gehoord zijn in dit debat,

maar dat de burgers die de genoemde rust willen behouden, ztch onterecht op de

achtergrond hebben gehouden. Daarom ben ik vandaag hierheen gekomen.

Oproep

Hiermee kom ik tot mijn oproep aan college en raadsleden: neemt u alstublieft in uw

afwegingen de genoemde belangen van de burger mee, en kom tot het besluit om als

gemeente de zondagsopenstelling niet vrij te geven, maar geheel te blijven beperken !

Dank u wel!


