Koopzondagen Zwolle
Goedenavond dames en heren,
Mijn naam is Peter van der Molen, eigenaar van Bonbonnerie Borrel. Ik ben geen jonge
ondernemer, maar beschouw mij wel als een jonge starter. Tweeënhalf jaar geleden heb ik
het bedrijf met veel enthousiasme over mogen nemen, en ik ben van die enthousiasme en
gedrevenheid nog niets verloren. Ik zit nog vol ideeën en toekomstplannen, en ik hoop
daarvan nog veel uit te kunnen voeren.
Voordat ik zelfstandig ondernemer werd, was ik 25 jaar beroepsmilitair. Een fantastische job,
werken met gedreven personeel, en soms vrijheid van handelen. Soms… want zoals men
allen weet heb je bij Defensie vaak te maken met beperkingen. Veel ideeën of voorstellen
werden al in de kiem gesmoord, uiteraard voor een deel om financiële gronden, maar ook
moest iedereen in de hiërarchieke lijn er zogenaamd nog iets van vinden. Vaak bleef het
‘ergens’ hangen, en soms werd je idee naar iemands mening aangepast.
Nu ben ik zelfstandig ondernemer. Heerlijk, vrijheid van handelen en je eigen ideeën
uitwerken en daadwerkelijk uitvoeren.
Uiteraard heb je met regels en voorschriften te maken, en dat accepteer je. Veel regels zijn
noodzakelijk om het een en ander strak in de hand te houden, en daar hebben wij als
maatschappij met z’n allen baat bij. Echter, bij sommige regels, wetten of bepalingen is de
noodzaak – naar mijn mening - ver te zoeken. Ook de logica kan ik er soms niet in vinden.
Eén daarvan is de zondagsopenstelling.
Vooropgesteld, ik ben blij met het voorstel dat het aantal koopzondagen met 3 verruimd
wordt. Een goede stap en daar ben ik u dankbaar voor. Maar dat is voor mij als kleine
ondernemer (nog) niet genoeg. Ik ben voor vrijheid van de winkelopenstelling. Zelf bepalen
welke, en het aantal zondagen ik mijn winkel wil openen.
Nee, ik wil niet elke zondag mijn winkeldeuren open gooien, maar wel in kunnen spelen op
evenementen, acties van de winkeliers van het plein waar ik aan gevestigd ben. Maar ook
niet belemmerd worden in mijn plannen en ideeën voor de toekomst, waarin een eventuele
zondag in betrokken wordt. Uiteindelijk wil ik als ondernemer ook overleven in de huidige
tijd.
Ik zie zelf ook niet de logica waarom bijvoorbeeld restaurants, supermarkten, horeca e.d.
wel iedere zondag open mogen zijn, en de detailhandel niet. In feite zijn wij allemaal
ondernemers! Hoe groot of klein dan ook, of welk product of dienst wij ook aanbieden.
Ik hou het kort, ook omdat ik verteld heb wat ik aan u kwijt wil, en geen herhaler wil zijn van
andere sprekers. Ik wil de gemeenteraad vriendelijk verzoeken het voorstel te overwegen
om de ondernemer de vrijheid te geven in handelen met betrekking tot
zondagsopenstelling.
Uiteindelijk wil ook ik Samen met velen de Stad maken!

