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Amendement harmonisering winkeltijden
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 9 juli 2020;
constaterende dat:
- de raad bij eerder besluit heeft vastgesteld dat supermarkten op zondag open
mogen zijn van 13:00 tot 18:00;
- de raad bij eerder besluit heeft vastgesteld dat de winkels in de binnenstad iedere
laatste zondag van de maand, en daarnaast nog 12 extra zondagen, open mogen
zijn tussen 12:00 en 18:00;
overwegende dat:
- de raad vandaag waarschijnlijk vast gaat stellen dat de winkels op de PDV locaties
iedere zondag open mogen zijn;
- het van belang is dat er een eenduidig beleid is wat de herkenbaarheid vergroot;
- een eenduidig beleid met betrekking tot openingstijden de aantrekkelijkheid van
Doetinchem vergroot;
- er een goede balans moet zijn en blijven tussen levendigheid en rust voor zowel
de ondernemers als de inwoners van Doetinchem;
hieruit van mening zijnde dat het verstandig is:
- de winkelopeningstijden op zondag to harmoniseren voor de winkels die als
gevolg van eerdere besluiten op zondag open mogen zijn, zonder daarbij
wijziging aan to brengen in het aantal zondagen dat de verschillende branches en
locaties open mogen zijn;
- het toe to staan dat alle winkels en supermarkten op de hen toegestane zondagen
open zijn van 13:00 tot 18:00;
besluit daartoe:
de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2020, artikel 2, lid 1 als volgt to
wijzigen:
1. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet
vervatte verboden geldt een vrijstelling:
a. elke zondag voor supermarkten en winkels PDV-locaties Wijnbergen
en Verhuelsweide van 13.00 tot 18.00 uur;
b. elke tweede zondag van de maand voor winkels in Wehl en
Gaanderen van 13.00 tot 18.00 uur;
c. elke laatste zondag van de maand voor winkels in de binnenstad en
tuin- en autobranche van 13.00 tot 18.00 uur.
en gaat over tot de orde van de dag.
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