
 

 
 

Motie verruiming winkelopenstelling op zondag 
 

De Gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 23 juni 2016 
 
constaterende dat; 
 

1. Ondernemend Woerden heden een publieke actie voert om het winkelend publiek ruimer 
te kunnen bedienen op de zondagen. In 2015 heeft Stadshart Woerden een soortgelijk 
verzoek gedaan. (zie moties jan. 2016 en eerder) 

2. Geen verruiming hiervan inhoudt dat arbeidsplaatsen aantoonbaar verloren gaan bij 
tuincentra en bouwmarkten en wellicht ook bij andere branches. In het Politiek Café op 
zaterdag j.l. werd dit verwoord door de bedrijfsleider van De Bosrand. 

3. Ook de supermarkten in Woerden niet gelukkig zijn met het huidige systeem van loting qua 
bedrijfsvoering maar ook qua helderheid naar de consument. 

4. Rondom Woerden de verruiming van de winkeltijden een voldongen feit is en Woerden in 
een isolement is geraakt. 

5. De maatschappij dynamisch is en geen 4 jaar een status quo verdraagt op dit gebied. Er 
moet dus sneller worden ingehaakt op ontwikkelingen in de samenleving en flexibel 
besturen hierbij essentieel is. 

 
overwegende dat; 
 

1. De concurrentiepositie van de Woerdense middenstand onverminderd in het geding is. 
2. Een toonaangevende gemiddelde gemeente, zoals Woerden, ook op zondag voor inwoners 

en toeristen een beleving moet hebben. 
 
draagt het College op: 
 

1. De duidelijke en gerechtvaardigde wensen vanuit de Woerdense middenstand en 
samenleving niet langer te negeren en haast te maken met de verruiming van de 
winkelopenstelling op zondag en dit voor 1 oktober 2016 te realiseren. 

2. Volledige vrijstelling van artikel 2 lid 1 sub a en b van de Winkeltijdenwet te verlenen aan 
alle winkeliers zodat zij zelf kunnen bepalen om wel of niet open te gaan en de consument 
ook zelf kan bepalen of hij of zij wel of niet gaat winkelen op zondag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
LijstvanderDoes, Jaap van der Does 
Inwonersbelangen, Theo Peters 


