
Winkels mogen vanaf april alle zondagen open 
  
Alle winkels mogen vanaf april elke zondag hun deuren openen tussen 12 en 18 uur. Dat heeft het 
college van burgemeester en wethouders besloten. Tot nu toe waren de vrije koopzondagen 
uitsluitend voor supermarkten. 
 
De koopzondagen zijn al geruime tijd een hot item in de gemeenteraad. Er is een overgrote politieke 
meerderheid voor een vrije keuze voor winkeliers, maar coalitiepartij CDA wilde tot dusverre niet van 
vrije koopzondagen weten. De collegepartners VVD, D66 en PvdA respecteerden dat standpunt. 
 
Daarom nam de raad vorig jaar nog niet het besluit om de zondagopenstelling helemaal vrij te geven. 
Wethouder Arthur van Dijk van Economische Zaken stelde toen wel voor nog eens te peilen wat het 
draagvlak is bij ondernemers en consumenten naar de koopzondagen. 
 
Dat onderzoek is voor het college aanleiding om de keus voortaan aan de ondernemers te laten of zij 
op zondag open willen of niet. Een belangrijke overweging daarbij is geweest dat ook in 
buurgemeenten de winkels elke zondag open mogen. 
 
De vrije koopzondagen leidden donderdag tot een fel debatje tussen Forza!-fractievoorzitter Paul 
Meijer en fractieleidster Denise Abbas van D66. Coalitiepartij D66 had eerder in een persbericht laten 
weten dat er nu snel vrije koopzondagen moeten komen. Meijer verweet Abbas daarom goedkoop 
scoren, omdat de Democraten de zondagopenstelling eerder hebben geblokkeerd. Het is juist Forza! 
geweest die zich altijd sterk heeft gemaakt voor vrije koopzondagen, zo betoogde Meijer, maar D66 
en ook de VVD hebben het altijd tegengehouden. 
 
Denise Abbas vond de Forza!-voorman de boodschap van haar partij niet goed begrepen heeft. Zij 
stelde dat D66 sympathie heeft voor de bakkersbranche, die heeft aangegeven graag op 
zondagochtend tussen 8 en 11 uur open te willen. D66 wil dat pleidooi graag ondersteunen, aldus 
Abbas. "De heer Meijer is de kampioen van de oneliners en dan worden details nogal eens uit het 
oog verloren." 
 
Er zijn meer fracties in de gemeenteraad die bakkers tegemoet willen komen met een openstelling 
op zondagochtend. De raad bespreekt het jongste voorstel van B en W begin maart. Dan zal ook 
blijken of er een meerderheid is voor de speciale openingstijden voor bakkers. 
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