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Geachte Gemeenteraad, 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. 

De consument in (en buiten) Doetinchem is inmiddels gewend geraakt aan boodschappen 
doen op zondag. Het sluit aan bij de realiteit van alle dag, waarin carrière en het gezin meer 
t i jd vragen van de consument. Het is minder vanzelfsprekend dat er doordeweeks zomaar 
even gewinkeld kan worden. De koopavond en de koopzondag zijn dan ook een ideale 
uitkomst voor het drukke bestaan. Ondergetekenden zien dit ook in de winkels terug. Met 
langere openingstijden, zaterdag en zondag in ogenschouw genomen wordt tegenwoordig op 
sommige plaatsen meer dan \0Vo van de omzet buiten de reguliere openingstijden (tussen 8.00 
uur en 17.00 uur) gerealiseerd. 

Snelheid, gemak en vermaak zijn voor iedere klant belangrijke kernwaarden. Kijkt u maar om 
u heen. De traditionele gezinssamenstelling is aan het veranderen (een toenemende mate van 
individualisering etc). Bijna vanzelfsprekend past het eten en de service in de supermarkten 
zich hierop aan. Maar dat is het niet alleen. Ook de rolverdeling tussen mannen en vrouwen is 
al jaren aan het kenteren. Uw eten is "kosmopolitischer" geworden (Thais, Italiaans of 
Mexicaans vanavond?). En dat allemaal terwijl iedereen met "minder tijd" eigenlijk "meer 
tijd" wil nemen om te genieten. 

Misschien denkt u leuk om te weten, maar wat vraagt u van de gemeente? 

Wij vragen uw gemeenteraad (opnieuw) om een maatschappelijke discussie op gang te 
brengen over de zondagsopenstelling van winkels. Laten wij niet vast houden aan regels en 
principes die geen recht doen aan de behoefte van de consument, maar laat de consument 
bepalen wat het beste voor hem is. 

Ondergetekende winkeliers zijn het er over eens dat het invoeren van een ruimere 
zondagsopenstelling goed is voor het stimuleren van de economie en de aantrekkingskracht 
van de gemeente Doetinchem. 



Door winkeltijdenverordening aan te passen krijgt iedere winkelier gelijke kansen en kan er 
een einde komen aan de (oneerlijke) verdeling van zondag vergunningen en de grote 
verschillen per gemeente. 

Andere plaatsen zijn u hierin voorgegaan! 

Graag dienen wij derhalve hierbij op grond van van de gemeentelijke verordening 
burgerinitiatief 2005 een verzoek/vraag in tot plaatsing van dit onderwerp op de agenda van 
de eerstvolgende raadvergadering. 

Tot een nadere toelichting van dit verzoek zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 

Coop Supermarkten 
De heer Elmer Blom 

Lidl 
Mevrouw Louise Oosterbroek 

Jumbo Supermarkten 
J.F. Kennedylaan 62 te Doetinchem 

Schouwburgplein 224 en Houtsmastraat 148 te Doetinchem 

Albert Heijn Zonnenberg 
De heer Guido Zonnenberg 

Albert Heijn Rozengaardseweg 
De heer Lambert van Meijeren 

Albert Heijn De Huet Have B.V. 
De heer Gerald ten Have 
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