
Dringend verzoek tot verruiming winkeltijdenverordening 

Datum: oktober 2013. 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij namens Tuincentrum Vechtweelde NOGMAALS uw aandacht betreffende de 

vrijstelling voor de koopzondagen in de gemeente Stichtse Vecht. 

Sinds enkele jaren zijn de zon- en feestdagen steeds belangrijker voor de omzet van de gehele 

detailhandel, en daarom ook voor Tuincentrum Vechtweelde. Onze minimale omzetgroei in 2012 

kwam voort uit de extra omzet van de zon- en feestdagen. Helaas is het 

consumentenvertrouwen in 2013 enorm verslechterd. Openstelling op de zon- en feestdagen zal 

ons nu geen extra omzet geven ten opzichte van 2012, maar wij hopen door extra verkoopdagen 

onze omzet ten minste vast te kunnen houden.  

Wij constateren een toenemende vraag naar meer koopzondagen. Dit komt mede door de vele 

koopzondagen van onze collega tuincentra en andere detailhandel in de stad Utrecht en Leidsche 

rijn. Helaas hebben wij de afgelopen maanden al kunnen constateren dat een deel van onze 

klanten naar andere tuincentra in de gemeente Utrecht gaat (o.a. Intratuin Leidsche rijn, Intratuin 

Utrecht,  Tuincentrum Overvecht Utrecht en Tuincentrum Overvecht Leidsche rijn). Deze winkels 

zijn immers al bijna iedere zondag geopend, en wij helaas niet. Hierdoor lijden wij momenteel 

extra omzetverlies. 

Het mag duidelijk zijn, dat wij met minder omzet niet hetzelfde aantal werknemers in dienst 

kunnen houden. U kunt deze oneerlijke concurrentiepositie van de winkels uit Utrecht ten 

opzichte van de winkels uit Stichtse Vecht ongedaan maken door de zondagvrijstelling in de 

gemeente Stichse Vecht alsnog PER DIRECT in te voeren. Uitstellen van de verruiming tot 2014 is 

voor ons absoluut geen optie. 

Indien de winkeltijdenverordening in de gemeente Stichtse Vecht wordt verruimd naar een vrije 

zondagopenstelling net als in de gemeente Utrecht, kunnen wij de concurrentie van tuincentra uit 

omliggende gemeenten het hoofd bieden, zeker in deze economisch moeilijke tijd. Elke 

ondernemer is dan vrij om zelf te bepalen welke zondagen hij of zij geopend is. Door op deze 

zondagen open te gaan hopen wij ten minste onze huidige werknemers in dienst te kunnen 

houden, en wellicht ook extra werkgelegenheid  te creëren.  

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en dat u begrijpt dat het voor alle ondernemers 

dicht bij Utrecht en Leidsche rijn belangrijk is dat de winkeltijdenverordening van de gemeente 

Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht niet afwijkt, om de bedrijven en werkgelegenheid in onze 

mooie gemeente te behouden. Een goed ondernemingsklimaat in de gemeente Stichtse Vecht is 

cruciaal voor ondernemers én voor gemeente. De detailhandel is tenslotte erg belangrijk voor  

gemeente en inwoners als het gaat om werkgelegenheid, leefbaarheid en welvaart. 

Namens Tuincentrum Vechtweelde B.V.  
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