Amendement VVD

Onderwerp: Zondagopenstelling
De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op: 13 november 2018.
Ondergetekende(n) stelt/ stellen het volgende amendement voor:
Artikel 2 Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt een algemene vrijstelling voor de volgende dagen tussen 13:00 en 17:00
uur:
a.
elke eerste zondag van de maand, niet zijnde een feestdag;
b.
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.
Per 1 december 2018 wijzigen in
Artikel 2 Algemene vrijstelling
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verboden geldt een algemene vrijstelling voor de volgende dagen tussen 13:00 en 17:00
uur:
a.
Alle zondagen, niet zijnde een feestdag;
b.
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.
Toelichting
De raad,
Constaterende dat:
In de winkeltijdenverordening vanaf 2016 de mogelijkheid is opgenomen om de eerste
zondag van de maand gebruik te maken van een zondag openstelling.
Overwegende dat :
-

Er nog steeds een groeiende concurrentie van internetwinkels plaatsvind waar de
reguliere detailhandel moeite mee heeft om tegenop te concurreren;

-

Er op internetwinkelen geen enkele tijdsbeperking zit;

-

De bezettingsgraad van met name Walburg steeds hoger wordt;
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-

Het effect van het opheffen van betaald parkeren bij met name Walburg een positief
effect heeft op de bezettingsgraad;

-

Dit voorgaande op met name de zaterdag leidt tot een bijna onbeheersbare
parkeerdruk;

-

Met de komst van de Aldi naar Walburg de parkeerdruk alleen nog maar zal
toenemen;

-

De winkeliersvereniging positief is over een ruimere zondag openstelling;

-

Een volledige openstelling zal leiden tot een betere spreiding van het winkelbezoek.

Stelt voor:
Artikel 2 onderdeel a van de verordening winkeltijden Zwijndrecht 2016 te wijzigen zodanig
dat de winkeliers in Zwijndrecht in het vervolg zelf mogen bepalen of zij al dan niet gebruik
maken van een zondag openstelling. Een belangrijke restrictie is wat ons betreft wel het feit
dat er nooit sprake mag zijn gedwongen openstelling door wie dan ook opgelegd.
En gaat over tot de orde van de dag.
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