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Onderwerp: Verruiming opening winkels op zondag

Geacht college/ geachte gemeenteraad,

Op 13 december 2018 is gepubliceerd dat uw college de Winkeltijdenverordening wil
verruimen zodat alle winkels in de gemeente open mogen zijn van 10.00 tot 20.00 uur. U
had al eerder aangegeven een liberaal beleid hieromtrent te willen voeren. Nu is een
raadsvoorstel ingediend.
Hoewel u de ondernemers vrij laat in hun keuze om, als dit voorstel wordt overgenomen, al
dan niet de mogelijkheid van deze verruiming te gebruiken, is dit in de praktijk de laatste
wissel die wordt omgezet om tot daadwerkelijke openstelling van veel winkels, op zondag, te
komen.
Wij, de kerkenraden van de Hervormde Gemeente (binnen de PKN) en de Gereformeerde
Gemeente te Nieuwer Ter Aa, met een ledenaantal van ca. 500 personen, maken hier
ernstig bezwaar tegen.

Wat is de inhoud van ons bezwaar?
Ten eerste willen we aangeven dat we geloven dat de zondag een gave van God is, zoals
dat in de Bijbei beschreven staat. Ook in onze eigen geschiedenis, zeker in de Vechtstreek,
is het de afgeiopen 1200 jaar zo geweest dat winkels en bedrijven (ofwel enige vorm van
handel) op zondag gesloten waren of uitgesloten was. De zondag is een rustdag en dat is
voor ieder goed. Een dag waarin andere zaken centraal staan, waarin we ook als
samenleving meer naar elkaar kunnen omzien. Een economie gebaseerd op het principe van
24/7 gaat ten koste van waarden die fundamenteel van belang zijn voor mens en
samenleving, zoals ruimte voor kerkgang, ontspanning, familiecontact en andere sociale
contacten.
Een tweede reden is een algemeen maatschappelijk bezwaar: Door deze verruiming zullen
vele mensen 'gedwongen' worden om op zondag te gaan werken. De ondernemer omdat zijn
concurrent dat ook doet, het personeel omdat het een voorwaarde zal worden om
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aangenomen te worden. Als overheid bent u verantwoordelijk voor de hele burgerij en wij
geloven dat u aan het bovengenoemde niet moet willen meewerken.
Een derde reden is dat verruiming van winkeitijden heiemaai geen economische noodzaak
is. Er wordt niet meer omgezet, het koopmoment verpiaatst zich (over het aigemeen) alleen
maar.
Wij vinden dit een zeer ongewenste ontwikkeiing. Ais gevolg van onze Christelijke identiteit
en vanwege het feit dat -zoals al genoemd- in deze 24 uurs economie er opnieuw een
wegvaging is van een rustmoment c.q. rustdag in de maatschappij. Stress en voortdurend
onder spanning staan, nemen alleen maar toe. De Burn-out statistieken spreken voor
zichzelf. Vooral bij jongeren.
Daarom roepen wij u hartelijk op om uw voorstel te heroverwegen. De noodzaak van de
maatregel is allerminst aangetoond en als bestuur bent u tevens verantwoordelijk voor de
gevolgen van de maatschappelijke ontkerstening.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw aandacht voor dit aangelegen onderwerp en bidden u
Gods zegen toe en wensen u wijsheid in uw belangrijke taak.

Met vriendelijke groet.

Namens de Hervormde Gemeente te Nieuwer Ter Aa,

Ds. G.H. Vlijm (preses)

Dhr. J.C. van Sligtenhorst (scriba)

p/a Honderdschelaantje 4, 3626 AB Nieuwer ter Aa, email jacovansligtenhorst@xs4all.nl

Namens de Gereformeerde Gemeente te Nieuwer Ter Aa,

Dhr. W.H.G. Schumacher (preses)

Dhr. R.W. den Hertog (scriba)

p/a Eikenlaan 21, 3481 CM Harmelen email: gergemnta@hetnet.nl
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