
          13.026237 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: do 19-09-2013 15:53 
Onderwerp: FW: Zondagsopenstelling 
Aan: Raadsleden@woerden.nl;  
 
Geachte Raadsleden, 
 
Graag stuur ik u onderstaande mail door die eerder deze week ook aan mevrouw    
is verstuurd. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 C1000 Nap Polanen 
La Fontaineplein 19 
3446 BX Woerden 
0348-418510 
  
________________________________________ 
Van: C1000 Woerden La Fontaineplein  
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 14:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: Zondagsopenstelling 
 
Beste mevrouw en collega's. 
 
Graag sluit ik me volledig aan bij de mening van de heer van Velzen en ben ik 
voorstander van openstelling op zondag voor alle winkels. Vanmiddag heb ik het 
vakcentrum gebeld om advies te vragen aan een jurist van deze organisatie 
(informatief). Dit heb ik gedaan omdat de wettelijke kennis bij mij ontbreekt. 
Mevrouw, advocaat bij het vakcentrum, wist mij aan te geven dat de beslissing die is 
genomen door de gemeenteraad in strijd is met de nieuwe wetgeving. Zij gaf mij aan 
dat de gemeente een besluit kan nemen voor alle winkels, maar dat loten in de 
nieuwe wetgeving niet meer van toepassing is. Ik zou het fijn vinden dat dit eerst 
goed uitgezocht wordt voordat we overgaan in een loting en er verkeerde informatie 
naar buiten komt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
C1000 Nap Polanen 
La Fontaineplein 19 
3446 BX Woerden 
0348-418510 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2013 12:13 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Zondagsopenstelling 
 
Dames, heren, 
 
Bijgaande mail heb ik naar alle Raadsleden gestuurd. Als jullie voor zijn zou het 
goed zijn om dit vandaag ook nog te doen (morgen commissievergadering). 
 
Mvg 
  
Geachte Raadsleden, 
 
Met verbazing heb ik de brief geopend die ging over de ontheffing 
zondagsopenstelling. Nadat wethouder Duindam en alle supermarkteigenaren vorig 
jaar bij de loting uit elkaar gingen, sprak dhr. Duindam al uit dat dit de laatste loting 
zou zijn, omdat er voor de komende jaren een veel eerlijkere wetgeving zou komen. 
1 juli jl. heeft de landelijke overheid besloten dat de verantwoordelijkheid over de 
zondagsopenstelling bij de gemeenten komt te liggen, zodat wij af zouden komen 
van oneerlijke concurrentie en/of oneigenlijk gebruik van wetgeving. 
 
Uiteraard heb ik mij ingeschreven voor de loting die nu weer gaat plaatsvinden, maar 
ik wil er bij u toch op aandringen om ook in de gemeente Woerden mee te gaan met 
de tijd en het voor iedereen mogelijk te maken om op zondag open te gaan. 
U creëert daarmee werkgelegenheid, u maakt vele consumenten met een druk 
gezinsleven blij en u laat als gemeente in ieder geval zien dat u in deze economisch 
moeilijke tijden de middenstand helpt om de consumenten binnen hun eigen 
woonomgeving boodschappen te kunnen laten doen in plaats van in Utrecht, 
Nieuwegein of andere plaatsen om ons heen die de zondagsopenstelling nu vrij 
gaan geven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 Plus van Velzen - Harmelen 
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