
Geachte voorzitter.  

Ik spreek namens boulevard Wijnbergen en onze eigen winkel Profijt meubel  

Vanaf 1 juni mochten we plots open op zondag. Een proefperiode van een jaar. 

In die periode vlak voor de vakanties was het te kort-dag om het direct door te zetten 

en af te stemmen met alle ondernemers. Vanaf 1 september zijn we collectief open 

gegaan en vanaf dag 1 was het direct een groot succes. 

Het is duidelijk dat de klant behoefte enorm is en dat men de woonboulevard 

Doetinchem eindelijk als een serieuze boulevard kan zien.   

Een volwassen woonboulevard in de trotse hoofdstad van de achterhoek 

Met ons personeel hebben we prima afspraken kunnen maken. Waar voorheen de 

zaterdag een vaste werkdag was kunnen we nu wat meer vrijheid geven omdat we 

rouleren met de zondag. Per saldo werkt men bij ons minder weekend dagen dan 

voorheen.  

Jarenlang zagen we de omzet weglekken en de klanten stroom opdrogen door de in 

onze ogen oneerlijk concurrentie positie met woonwinkels de omringende steden en 

dorpen.   

Hoe ziet de toekomst eruit en hoe kunnen we ons blijven profileren. Welke besluiten 

nemen grote filiaal bedrijven die onze boulevard een grote aantrekkingskracht geven. 

Blijven zij in moeilijke tijden doorgaan met filialen die niet alle dagen open mogen of 

worden deze winkels als eerste afgestoten.  

Wat is de aanblik en aantrekkingskracht dan nog van een boulevard die zondags 

gesloten is en waar de helft van de panden leeg staat.  

Tijdens de eerste 4 weken van de corona crisis kwam er geen klant in de winkel, dit 

waren de moeilijke tijden die spreekwoordelijke de druppel hadden kunnen zijn en de 

doodsteek voor onze mooie boulevard.   

De koopzondagen hebben ons voor  corona een kleine buffer gegeven en zorgen 

ervoor dat we bij machten zijn om de opgelopen schade te herstellen.  Het lokaal 

kopen word behoorlijk gestimuleerd en nu kunnen we er ook alle dagen zijn voor 

onze klanten. Het is duidelijk dat we voorzien in een klantbehoefte en zowel 

werkgever als werknemer gelukkig is met de openstelling op zondag. 

Wij kunnen het ons niet permitteren om terug te gaan naar de oude situatie en zijn 

het college dankbaar voor het ondersteunen van de zondag openstelling op de onze 

boulevard en de PDV locaties. 

Dank u wel. 


