
Goedenavond,  

Ruim 8 jaar heb ik inmiddels een winkel in de binnenstad van Doetinchem en 

sinds 2.5jaar ben ik voorzitter van de ondernemersvereniging. Al die jaren zijn 

openstelling en parkeren 2 precaire onderwerpen geweest waar én iedereen 

altijd een mening over heeft én er nooit 1 mening zal zijn. 

Zo ook binnen onze vereniging, binnen het bestuur én binnen de hele 

binnenstad. Je kunt nooit écht kijken in iemands winkel, hoe iemand tot een 

motivatie komt.  

Ondertussen razen de ontwikkelingen ook om ons heen.  Verschillende steden 

zijn wel op zondag open om ons heen met veel succes, een Outletcentrum in 

Zevenaar, de concurrentie met Internet, maar inmiddels ook sluitingen tijdens 

lockdowns, restricties op de momenten dat je wel een soort van open mag.  

Het afgelopen roerige jaar hebben we een paar keer kunnen oefenen, de 

situaties waren té wisselend om hier echt iets over te zeggen. Vele winkels 

bleven ook dicht vanwege de tijdelijke aard van deze maatregel. 65% van de 

klanten willen graag op zondag winkelen. 

Voor een toekomstbestendige binnenstad geloven wij in een “dagje 

Doetinchemmen”. Juist door deze situatie is gebleken hoe hard wij de horeca 

nodig hebben in het centrum en hoe hard de horeca de retail. Ook cultuur en 

sport worden steeds meer onderdeel van de binnenstad, niet te vergeten de 

bewoners en de vastgoedeigenaren die de stad heeft. Al deze 

belanghebbenden zullen samen moeten zorgen dat Doetinchem de moeite 

waard is om een dag te verblijven. Een wandeling door de nieuwe tuinen aan 

de Oude IJssel, lekker shoppen in de binnenstad, eten in de Grutstraat en een 

avondje theater. Dat betekent dat we 7 dagen in de week dat zouden moeten 

kunnen bieden. Om nieuwe winkels naar Doetinchem te kunnen halen, is 

vrijheid noodzakelijk, er zijn winkels die niet willen komen als ze niet op zondag 

open kunnen. Er zijn zelfs winkels die overwegen te verhuizen. 

Het zou aan de ondernemer zelf moeten zijn om de beslissing te kunnen 

nemen, zeker in deze tijd kan ook extra omzet generen noodzakelijk zijn. 

Uniformiteit in openingstijden is er nooit 100%, die vrijheid is aan de 

ondernemer, de communicatie hierover ook.  De consument is veel wijzer en 

zoekt die ook wel van tevoren op als ze ergens naar toe wil.  Op maandag of 

vrijdagavond is er die vrijheid ook.  



Onze achterban is verdeeld. Wij vinden daarom als OVD dat de succesvolle 

laatste koopzondag van de maand gepromoot moet blijven, maar we willen 

zeker niet ondernemers in de weg liggen om op de andere dagen wél open te 

gaan wanneer zij dat noodzakelijk achten.  

 


