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Vraag

Reactie

Aangezien alle winkeliers het straatbeeld bepalen in Elst én
door de gemêleerde samenstelling bijdragen aan het succes
van het centrum vinden wij het jammer wanneer bepaalde
winkeliers niet open (kunnen) gaan daar er niet voldoende
financiële middelen aanwezig zijn. Zou er eventueel bereidheid
zijn om hier een oplossing voor te vinden?@Hanny Van
Brakel wellicht iets voor een motie?
Wij zouden graag inzicht ontvangen over de verdeling van
winkeliers welke op zondag open zijn en welke winkeliers
gesloten blijven.
Tevens ontvangen wij graag informatie inzake overlast bij
omwonenden welke te maken krijgen met laden/lossen op
zondagochtend.
Is er onderzoek gedaan naar de hoeveelheid
parkeerplekken op zondagochtend ivm kerkbezoek?
Is er een mogelijkheid om een evaluatie moment in te
stellen? Dit is ook al geopperd tijdens de PA.

Nee, hiervoor zijn vanuit de
gemeente geen financiële
middelen. Zie kanttekening 1.2.

Verder willen wij nog een opmerking maken over het
wijzigingsvoorstel waarin wij de opmerking over teruglopend
kerkbezoek suggestief en respectloos vinden. Wellicht kan
er overwogen worden om deze passage uit het voorstel te
schrappen daar deze opmerking niet terzake doet.
Uiteraard blijft overeind dat wij als ChristenUnie tegen
openstelling zijn op zondag, in welke vorm dan ook. Maar
wij beseffen ook zeker dat de (economische wereld) en
behoefte van particulieren veranderd. Echter was, en is, ons
punt nog steeds dat er ons inziens teveel rekening is
gehouden met de grote ondernemers in de Overbetuwe en
dat is echt een gemiste kans.
inzicht te geven in de beleving/ervaring van direct
omwonenden van winkels van het laden en lossen van de
winkels
op te vragen hoe kerken in de directe omgeving van winkels
aan kijken tegen een vervroegde openingstijd op zondag
mee te delen hoe ondernemers er voor gaan zorgen dat
overlast vanwege vervroegde openingstijd wordt voorkomen
mee te delen of een differentiatie van openingstijden per
gebied mogelijk is, daarbij kan gedacht worden aan
winkelgebieden die midden in een woningwijk liggen of daar
(net) buiten
Omwonenden van supermarkten, landelijke winkelformules die
bij ruimere openingstijden ook op zondagochtend vroeg
bevoorraad gaan worden

Dit overzicht hebben wij niet. Zie
kanttekening 1.2.
Zie kanttekening 1.3
Nee, er is geen onderzoek gedaan.
In het vorige raadsvoorstel stond
dat er over 3 jaar een evaluatie
plaatsvindt. In het nieuwe
raadsvoorstel staat een evaluatie
na twee jaar.
Dit is aangepast. Zie kanttekening
1.4.

-

Zie kanttekening 1.3
Zie kanttekening 1.4
Zie kanttekening 1.3
Zie argument 1.1

Zie kanttekening 1.3
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De kleine ondernemers die onze centra onderscheidend maken
en die niet zo makkelijk ruimer open kunnen als bijvoorbeeld de
supermarkten en en grootschalige detailhandel op
bedrijventerreinen. Het risico is dat ruimere openingstijden hun
positie verzwakt, bijvoorbeeld doordat ze omzet verliezen aan
supermarkten die wel ruimer opengaan.
De andere kernen van Overbetuwe, buiten Elst, die niet ruimer
open willen en bij een ruimere openstelling in Elst omzet zullen
verliezen.
Het risico dat deze groepen slechter af zijn, als Elst kiest voor
ruimere openingstijden moet door de raad goed worden
gewogen. Weegt dit op tegen de voordelen dat een aantal
andere winkels in Elst net als in Arnhem ruimer opengaan? Of
maken we - net als Nijmegen - andere keuzes?
GroenLinks mist in het voorstel een risicoanalyse. Wat zijn
bijvoorbeeld de effecten van de voorgestelde verruiming van de
openingstijden op zondagochtend in zowel Elst als de overige
kernen van de gemeente als er meer bedrijven gebruik van
gaan maken? Stel dat het niet bij de huidige drie of vier
bedrijven in Elst blijft, maar er meer dan twintig winkeliers in
zowel Elst als de kernen gebruik gaan maken van de verruimde
regeling. Denk dan onder andere aan de bevoorrading van de
winkelbedrijven, de parkeermogelijkheden voor kerkgangers, de
kerkgang en het belang dat in meerdere kernen van de
gemeente wordt gehecht aan de zondagsrust, de werkdruk voor
kleine zelfstandigen en de risico’s op een verminderde omzet
van kleine winkeliers die moeten concurreren met de groot
winkelbedrijven. Ook zou in de analyse betrokken moeten
worden het risico op het verminderen van de diversiteit in het
winkelaanbod in het centrum van Elst. In hoeverre loopt Elst het
risico dat de Dorpsstraat straks alleen nog maar filialen van
landelijke ketens kent.
GroenLinks mist een op basis van onafhankelijk onderzoek
gebaseerde onderbouwing van de behoeften van de inwoners
van zowel Elst als de verschillende kernen naar een al dan niet
gewenste uitbreiding van de openingstijden.
Verder mist GroenLinks in de onderbouwing van het voorstel de
opvattingen van de wijk- en dorpsraden, de kerken en van de
inwoners die in Elst en de kernen in de directe nabijheid wonen
van de winkelgebieden.
Tot slot mist GroenLinks in het voorstel een onafhankelijke
inventarisatie van de opvattingen van de winkeliers in zowel Elst
als de kernen met een winkelgebied (Heteren, Andelst/Herveld,
Driel en Zetten). De opvattingen van ondernemers waarbij de
zondagopenstelling geen relevant issue is zijn daarvoor volgens
GroenLinks niet relevant. Ook de mening van winkeliers- en/of
ondernemingsverenigingen die in hun bestuur gedomineerd
worden door de grotere bedrijven vertegenwoordigen naar de
opvatting van GroenLinks niet de werkelijke gevoelens en
meningen van met name de kleinere winkeliers. GroenLinks
pleit dan ook voor een onafhankelijk onderzoek naar de
opvattingen van alle winkeliers.

Zie kanttekening 1.2

Zie kanttekening 1.2 en argument
1.1 en 1.3

Er is geen integrale risicoanalyse
gemaakt. Zie kanttekeningen 1.1
t/m 1.4

