
Geachte partij vertegenwoordigers en wethouderJ lk sta hier namens het grootste deel van de winkels in Geldermalsen en de kleine kernen in de

West Betuwe.

We hebben een lijst rondgebracht onder de winkeliers en uit ons onderzoek blijkt dat de mening over zondagsopenstelling anders is dan tot nu toe
gedacht.
Er zijn 3 groepen te onderscheiden :

10 winkeliers die fel voor zijn en direct open willen.
20 winkeliers die niet tegen zijn, er niet hun vrije zondag voor willen opofferen en zeggen dicht te blijven.
Een grote groep van 56 winkels met in de kern Geldermalsen al 37 winkels die absoluut tegen ¡s en potdicht blijven.

Voor Die 2e groep van circa 20 was het heel duidelijk dat openstelling van de landelijke ketens een nekslag betekenen zou voor de slagers, bakkers

en andere food winkels in Geldermalsen en kleine kernen. Dat heeft ook van Doorn van de AH, de grootste supermarkt van Geldermalsen, duidelijk
a a ngegeve n.

Ook bijna al het personeel van de winkels -en dat zijn er het gaat om honderden personeelsleden, mannen en vrouwen- is tegen !

Ze maken zich ernstig zorgen, want zij zien hun gezamenlijke vrije zondag met famil¡e en relaties eraan gaan,

lk heb het niet over jongeren, die wel een baantje willen bij de supermarkt, maar over de dertigers en veertigers en vijftigers en zest¡gers, die in de

winkel moeten staan op die zondagen en hun gezin thuis of hun kinderen maar even naar de oppas moeten brengen.
Vooral het personeelvan de ketensvrezen hetergste, datzetegen hun wil op moeten draven.

En wat te denken van de buurtkernen in de West Betuwe? Geen van de food winkels wil openl
Beseffen we hoe erg het is als die buurtwinkels moeten verdwijnen, omdat ze een stuk van hun omzet verliezen, omdat de supermarkten in

Geldermalsen zondags open gaan?

Wat een achteruitgang in plaats van die hooggeroemde vooruitgang, ju¡st voor vooral de oudere bewoners in die kernen en dorpen. Moeten ze

later helemaal naar Geldermalsen of Leerdam, als de buurtwinkels langzamerhand verdwenen zijn....
Ze zullen u er echt niet dankbaar voor zijn.....

Uiteindelijk waren er slechts 10 felle voorstanders te vinden !

Zij wilden Geldermalsen vooruit zien gaan en eindelijk eens stappen zetten en afrekenen met die oude cultuur hier

Maar wij komen met louter zakelijke en maatschappelijke argumenten, waarom winkelopenstelling op al de zondagen een ramp is voor de
middenstand en voorkomen zou moeten worden,
ln Culemborg ligt het bewijs! Een mooi stadje met een grote haven en toer¡sten, maar ¡n de binnenstad zijn nu nog slechts twee zelfstandige
winkels open en de rest zijn de ketens, die open moeten blijven van de hoge heren.
Het zal dezelfde kant uitgaan als bij de vrijdagavondl Kijk maar eens hoeveel winkels er vrijdagsavonds gesloten zijn!
En probeer dat nou ook maar eens terug te draaien.......

En wat zijn nu de argumenten van die 10 felle voorstanders, om die en koopzondagen er doorheen te krijgen ?

A. Ze stellen dat iedereen een vrije keuze heeft om wel of niet open te gaan.....

ls dat zó, als de collega en het grootwinkelbedrijf wél open gaat?

Zomaar een stuk van je brood weg laten halen, Het is slechts een verkapte vrije keuze!

B, Ze stellen dat de consument graag z'n boodschappen wil kunnen doen op zondag,
Maar 1, zij realiseren zich niet dat die boodschappen slechts food betreffen en de meesten vervolgens weer naar huis rijden.
En 2. Als die klanten, zich realiseren wat het voor het winkel personeel betekent dat ze hun gezamenlijke vrije zondag met hun partners en
kinderen op moeten offeren, dan zal dat als een boemerang werken op degenen die dit veroorzaakt hebbenl
En laten we ons àllemaal realiseren en zeker u als partijen die er zitten voor de mensen in de dorpen van de West Betuwe, dat, als die grote
supermarkten open zijn, de warme bakkers en de ambachtelijke slagers, die al vaak de hele week hard moeten werken, ook nog eens
zondagsmorgens vroeg hun bed uit moeten, daardoor een stuk van hun boterhambordje afgenomen wordt.
C. Voorstanders stellen dat de mensen dan in omliggende steden boodschappen gaan doen, waar de supermarkten open zijn.
Waarschijnlijk zal slechts 5% tot !0% daar t2 km of meer voor gaan rijden, zeker nu de benzine zó duur wordt!

Geachte Partijen, zoek het gemeenschappelijk belang voor ¡edereen, niet het partijbelang. Laat de West Betuwe niet geregeerd worden door 10

winkels, die perse open willen en laat ook alsjeblieft hier de landelijke ketens niet de dienst uitmaken in de levens van al die honderden
personeelsleden !

Blijf gewoon die heerlijke vrije West Betuwe, gewoon wie ze was van hardwerkende fruittelers en ijverige ambachtelijke bedrijven, die de t 2 7
dorpen uniek maken in Nederland. ' I
Wij behoeven al die onrust en 24/7 economie niet hier toch?

Natuurlijk zijn er een aantal winkels en personeelsleden die om hum geloofsovertu¡ging dat niet willen en niet kúnnen, maar zoals u hebt kunnen
horen, zijn er vele maatschappelijke en menslievende en ook zakelijke redenen om niet open te gaan op de zondagen.

En hier heb ¡k een grote meerderheid van bijna 60 winkels die getekend hebben tegen elke opening op zondag en ook dicht blijvenl
Doe al die onzekerheid van wie wel en niet open, net als op de vrijdagavonden, de burgers niet aan!
Hak als bestuurders de knoop door:
Winkels zondags dicht en rust en een vrije dag voor iedereen !

Die 55 winkels plus die andere 20, die twijfelen en voor wie het niet hoeft verliezen dan geen omzet en die 10 anderen die wél open willen,
verliezen geen klanten.
Dank u voor de gelegenheid tot spreken! I4juni2O22


