
 

Van: …………… 
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 15:58 
Aan: Wassink, Robert <r.wassink@noordoostpolder.nl> 
 
 

Geachte Griffier, Geachte Raadsleden 
 
Hierbij wil ik u verzoeken om de voorgenomen verruiming van de 
winkel openingstijden te heroverwegen zodat er geen verruiming 
plaatsvindt. 
 

• Deze gedachte wordt in mijn omgeving en vanuit de kerken 
breed gedragen. De basis daarvoor is wat God ons 
meegegeven heeft in de 10 geboden. 
 
 "Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult 
gij arbeiden en al uw werk doen;  
Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan 
zult gij geen werk doen,  
gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, 
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die 
in uw poorten is; 
Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde 
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden 
dage;  
daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde 
denzelven." 
 
Is daar overigens wel overleg met de kerken daarover 
geweest? 

• Verder is het goed voor de mensen om één dag in de week te 
hebben om tot rust te komen.  
Dat gaat toch wringen wanneer je een kleine ondernemer bent.  
De grootwinkelbedrijven zullen minder moeite hebben met dit 
besluit. Daardoor ontstaat er oneerlijke concurrentie. 

• Momenteel is het nog nooit zo droevig gesteld geweest met de 
koopkracht en dan gaan we de mogelijkheden 



om te kopen verruimen wat kostenverhogend gaat werken. Dat 
zal ongetwijfeld tot extra faillissementen leiden. 

• Hoe is dit ook te rijmen met de extra vraag naar energie. 
Momenteel wordt alles uit de kast gehaald om het 
energieverbruik 
te beperken. Bij extra openingstijden moet de die panden 
verlicht en verwarmd worden.  
Ook dat werkt kostenverhogend. 

 
Hartelijk dank omdat u de moeite hebt genomen om van de inhoud 
van mijn bericht kennis te nemen en hopen op een gunstige reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 


