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Voor de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 17 maart 2010 had de fractie 
van de ChristenUnie een gedachtewisseling geagendeerd over de zondagsrust.  
 
De gedachtewisseling was door ons geïnitieerd naar aanleiding van de zondagsopenstelling 
van de C1000-supermarkten in onze 3 kernen. Bij wijze van proef had het college vorig jaar 
toestemming gegeven voor een jaar. Voordat deze proefperiode verlengd wordt of wordt 
omgezet in een definitieve vergunning wilden wij de ‘zondagsrust’ in de gemeenteraad 
bespreken.  
 
De zondagsrust is een onderwerp dat niet alleen dicht bij de ChristenUnie staat, maar 
waarover in het coalitieakkoord ook afspraken zijn gemaakt tussen de coalitiepartners. De 
voorbereiding van deze gedachtewisseling is dan ook niet over een nacht ijs gegaan. 
In de week voorafgaand aan de commissievergadering werden ons twee dingen duidelijk. 
De eerste, dat de oppositie al luid en duidelijk wist te twitteren dat wij een niet zo liberaal 
standpunt aanhangen met ons pleidooi voor de zondagsrust. En ten tweede werd ons 
duidelijk hoe de door de portefeuillehouder aangekondigde evaluatie wordt uitgevoerd. Dat 
gebeurt o.a. met een onderzoek in de omgeving en met een telefonische enquête. 
 
Wij waren verrast door de mededeling over de enquête en beseften dat dit zou betekenen 
dat we de principiële discussie in twee termijnen zouden moeten doen. Dat zou dit 
onderwerp geen goed doen. We vroegen daarom in de commissievergadering de 
burgemeester –die portefeuillehouder is op dit onderwerp- naar de motivatie achter de 
enquête en naar de opzet ervan. Ook wilden we informatie over de status van de 
vergunningaanvragen.  
 
Toen bleek dat de evaluatie in de commissievergadering van mei besproken zal worden, dat 
er tussen nu en de vergadering van mei 2011 geen besluitvorming kan plaatsvinden en dat 
de status van de ingediende aanvragen nu dezelfde is als in mei, hebben we besloten om 
de gedachtewisseling aan te houden tot de vergadering van de commissie Algemeen 
Bestuur in mei. 
 
Enerzijds jammer vanwege de voorbereiding die zowel André als ikzelf er in gestoken 
hadden. Maar belangrijker is dat dit onderwerp principieel en overtuigend besproken kan 
worden en dat er ook duidelijk wordt dat lang niet alle inwoners van onze gemeente de 
zondagsopening waarderen. Want wij zijn er van overtuigd dat uit een representatief 
opgezet telefonisch onderzoek zal blijken dat niet iedereen er op zit te wachten om de 
zondag te beschouwen als een gewone dag, tussen de vrije zaterdag en de drukke 
maandag. Hoe hard de oppositie ons dat ook wil laten geloven. 
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