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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Gerry Loof-Bakker / ChristenUnie

ONDERWERP:

Uitbreiding zondagopenstelling

TOELICHTING:
In de PZC van dinsdag 15 december wordt wethouder Begijn geciteerd als voorstander van de
zondagopenstelling van de winkels in de Terneuzense binnenstad het hele jaar door, i.p.v. 12
koopzondagen nu.
Volgens de wethouder willen landelijke ketens wel naar Terneuzen komen, als hun winkels elke
zondag open kunnen. Hij baseert deze stellingname op gesprekken tijdens een grote beurs in
Amsterdam.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

In hoeverre komen deze ketens ook
werkelijk naar Terneuzen? Heeft de
wethouder dit zwart op wit?

1

2

Het college heeft in het verleden de
toeristische belangen zwaarder laten
wegen dan de zondagsrust. Daarnaast
spelen de belangen van de ondernemers en het winkelpersoneel, die nu in
meerderheid tegen een wekelijkse zondagopenstelling zijn.

2

Heeft de gemeenteraad hier ook nog
iets over te zeggen? Of kan de wethouder dit eenzijdig beslissen?
Datum vragen: 16 december 2015

Als Terneuzen landelijke ketens wil aantrekken,
speelt het vestigingsklimaat hierbij een belangrijke rol. De openstelling van de winkels in de
binnenstad op zondag is een voorwaarde die
de gemeente te horen krijgt vanuit de markt.
Ook tijdens de beurs in Amsterdam heeft de
wethouder naar aanleiding van gesprekken met
ketens dit signaal gekregen.
In de door de gemeenteraad vastgestelde winkeltijdenverordening is vastgelegd dat winkels
elke zondag open mogen zijn. De mogelijkheid
voor een wekelijkse zondagopenstelling bestaat al. Het is aan de winkeliers zelf om te
bepalen of ze hier gebruik van maken. De winkels in de binnenstad van Terneuzen maken
momenteel alleen gebruik van zondagopenstelling op de laatste zondag van de maand.

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

Vragen (art. 39 RvO)
Raadsgriffier gemeente Terneuzen

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
F.M.L. Lauret RA
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J.A.H. Lonink

