
 
 
 
 
Motie winkels op zondag open 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 november 2015, gehoord en 
gelezen hebbende de publieke reacties van zowel politiek, burgers als ondernemers op het 
bij herhaling open zijn van bouwmarkten en tuincentra in de gemeente Woerden, gelezen 
hebbende de publieke reactie van de fracties van Sterk Woerden en VVD, 
 
constaterende dat: 
 
1. Het de gemeente niet lukt adequaat te handhaven; 
2. Slechts een onderlinge afspraak verhindert dat in Woerden zondagsopening een punt 

van debat kan zijn; terwijl er geen enkele publiekrechtelijke belemmering bestaat voor 
verruiming van de winkeltijden; 

3. Zowel Sterk Woerden als de VVD publiekelijk ervan getuigen voor 
zondagsopenstelling te zijn en hun zorgen uitspreken over de handhaving daarvan; 

4. Dit ook bekend is bij D66 gegeven het tot stand komen van de huidige wet op de 
winkeltijden (minister Weijers D66),   

 
overwegende dat: 
   
1. De concurrentiepositie van de Woerdense detailhandel onverminderd in het geding is; 
2. Ondernemers aangeven door de gedwongen sluiting economische schade te lijden; 
3. De raad dualisme voorstaat; 
4. De raad het Leids model voorstaat; 
5. De zondagskwestie al geleid heeft tot het onnodige vertrek een wethouder; 
6. De raad niet zit te wachten op het vertrek van nog een wethouder; 
7. Het vertrek van een wethouder de gemeenschap extra geldt kost; 
8. De raad uitdrukkelijk heeft ingestemd met de beleidsplan (Kloppende Binnenstad?) 

waarin is bepaald dat winkeltijden een zaak des ondernemers is; terwijl de 
verantwoordelijke wethouder verklaart heeft zich voor realisering van dit plan sterk te 
maken; 

9. De gemeente Woerden zich afficheert als het “bruisende centrum van het Groene 
Hart”; 

10. Er zich op dit onderwerp wederom een nieuw politiek feit profileert, 
  

 
besluit:  
1.  Het college op te dragen de zondagsopening voor die branches van de detailhandel 

 die daar behoefte aan hebben mogelijk te maken; 
2.  Dat te realiseren binnen de periode van nu en een jaar, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Theo Peters, Inwonersbelangen 


