Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Zwolle
Zwolle, 3 juni 2016
Namens de Gezamenlijke supermarkten in de Gemeente Zwolle
Betreft: Openstelling winkels op Zondag
Geachte fracties,
Namens alle supermarkten uit Zwolle informeren wij de raad graag over onze zienswijze op het
voorstel tot wijziging van de openstelling van supermarkten op zondag.
Uiteraard zijn wij blij met het voornemen alle supermarkten gelijke rechten te geven als het gaat
om de openstelling op zondag. Hiermee kan iedere supermarkt zelf bepalen of zij invulling gaat
geven aan de keuze om op zondag open te zijn. Dit past ook goed bij onze zienswijze, waarin iedere
burger, winkelier of onderneming zelf de keuzevrijheid heeft op welke wijze zij wel of geen gebruik
maakt van de zondagsopening.
Open op zondag tot 18.00 uur
Met betrekking tot het openingsvenster begrijpen wij natuurlijk goed dat u deze graag aan banden
legt, om wildgroei en nog meer verdeeldheid te voorkomen. Wij respecteren deze insteek zeker,
ook al stroomt deze niet volledig met onze zienswijze op keuzevrijheid.
Wel pleiten wij nadrukkelijk voor een iets ruimer (of later) openingsvenster. In belang van een te
handhaven sluitingstijd verzoeken wij het venster tot in ieder geval 18.00 uur aan te houden. Dit
heeft alles te maken met de klantenstroom, om hier enig idee van te geven het volgende schema:
13.00 - 14.00 uur – 14%
14.00 – 15.00 uur – 19%
15.00 – 16.00 uur – 22%
16.00 – 17.00 uur – 26%
17.00 – 18.00 uur – 19%
Vandaag de dag kent de natuurlijke klantenstroom een piek tussen 16.30 en 17.30. Om deze reden
roepen we u op het venster te verruimen tot 18.00 uur!
Sluiten om 17.00 uur zal zorgen voor veel irritatie aan de voordeur en zeker een uitlooptijd
opleveren van 30 minuten. Dit in tegenstelling tot 18.00 uur, waarin een veel natuurlijker verloop
zal zitten. En dat kan toch niet de insteek zijn van de op zich positieve wijziging van de
zondagsopening. We rekenen dan ook op uw medewerking hierin, desnoods met een opening vanaf
14.00 uur.
Wij kijken dan ook uit naar het besluit wat u als raad zult nemen!
Hartelijke groet,
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