
 

Beste leden van de gemeenteraad van de
Noordoostpolder,

Allereerst feliciteren wij u met de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen. U heeft van de kiezers het vertrouwen
gekregen om u de komende vier jaar in te zetten voor onze gemeente.
Nu de stofwolken van de verkiezingsavond langzaam zijn gaan liggen,
breekt nu de periode van de formatie aan. Binnen deze gesprekken
voor de vorming van een nieuwe coalitie zullen verschillende
onderwerpen aan bod komen. Graag wijzen wij u als nieuwe
gemeenteraad op het volgende onderwerp.  

De zondagopenstelling is al langere periode onderwerp van discussie
binnen de gemeente. In 2018 vroeg een vijftal supermarkten al of het
mogelijk was om elke zondag de winkels te openen. Tevens diende de
PvdA in 2021 een motie in voor de tijdelijke verruiming van de
koopzondag in het kader van de Coronacrisis. Beide keren werd dit
verzoek echter afgewezen. 

Zoals bij u bekend heeft onze gemeente op dit moment twaalf
koopzondagen per jaar. Deze dagen worden verdeeld over zon- en
feestdagen. Ondanks dat wij blij zijn met de mogelijkheid om op deze
dagen open te mogen, zouden wij als ondernemers graag zien dat de
mogelijkheden om op zondag de winkels te openen verruimd worden.
Zeker in deze tijd, waar de detailhandel het ontzettend zwaar heeft,
en naar verwachting de zwaarste periode nog moet volgen, zouden
wij graag zien dat de gemeente de lokale ondernemers hierbij zou
willen helpen. 

Tevens zien wij als ondernemers, op de zondagen dat wij onze
winkels gesloten moeten houden, veel winkelpubliek vertrekken naar
de omliggende gemeenten als Lemmer en Steenwijk, om daar wel op
zondag gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om te
winkelen. De onduidelijkheid binnen onze gemeente welke
winkelgebieden op welke zondagen geopend zijn, werkt niet mee om
op de beperkte zondagen het publiek naar onze winkelgebieden te
krijgen. 

Geef ons de ruimte op de zondag



Op dit moment zien wij ook in dat de invoering van alle zondagen als
een koopzondag niet realistisch is, voor alle winkels. Voor veel
winkels in de binnenstad, zoals de kleine ondernemer, is dit nog niet
haalbaar. Daarom stellen wij voor om het aantal koopzondagen voor
winkels in het centrum te verruimen naar elke laatste zondag van de
maand. Tevens houden winkels daarnaast de mogelijkheid om op de
bepaalde feestdagen ook de winkels te openen. Hierdoor zou het
aantal zon- en feestdagen waarop de winkels geopend zijn uitkomen
op zestien dagen.

Voor supermarkten en bouwmarkten bestaat wel de wens om op elke
zondag de winkels te kunnen openen. De supermarkten en
bouwmarkten kunnen en willen heel graag alle zondagen en
feestdagen open. Zij missen omzet dat nu op zondag buiten de polder
wordt gebracht. Door de locatie van de woonboulevard zal een
koopzondag voor bouwmarkten voor minder overlast zorgen voor
inwoners van Noordoostpolder die willen genieten van de
zondagsrust. 

Tot ons genoegen constateerden wij dan ook dat een groot deel van de
politieke partijen binnen de gemeenteraad ook van mening is dat de
koopzondag verruimt dient te worden. Naast partijen als de VVD, D66,
Politieke Unie en ONS biedt ook het CDA ruimte voor een verruiming
van de koopzondag, zij het in overeenstemming met de ondernemers.
Wij zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad ook van
mening is dat ondernemers de vrijheid zouden moeten krijgen om
zelf de winkeltijden te bepalen. 

Een aantal partijen is nog steeds geen voorstander van de verruiming
van de zondagopenstelling. Een vaak genoemd argument is de
bescherming van de kleine ondernemers. Deze zouden nadelige
gevolgen kunnen ondervinden van een verruiming van de
zondagopenstelling. Middels deze brief willen wij aantonen dat ook
de kleinere ondernemers in de Noordoostpolder de voordelen zien
van een verruiming. Hierdoor is deze brief niet alleen ondertekend
door grotere winkelketens, maar ook door een groot aantal kleine,
lokale ondernemers. 



De volgende stap is natuurlijk om deze wens van de meerderheid van
de gemeenteraad ook daadwerkelijk op te nemen in het
coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Wij hopen dat de partijen
aan de formatietafel zich zullen inzetten om deze wens van de
meerderheid van de gemeenteraad ook te vertalen naar
daadwerkelijk beleid. Uiteraard zijn wij als ondernemers altijd bereid
om met u het gesprek hierover aan te gaan. Wij vinden het erg
belangrijk dat de ondernemers en de gemeente op een goede manier
met elkaar kunnen communiceren, zodat we samen kunnen werken
aan onze mooie gemeente!

Hoogachtend,

De winkeliers van Emmeloord

Deze brief is opgesteld in samenwerking tussen Stichting Centrummanagement
Emmeloord, BV Noordoostpolder en een aantal individuele winkeliers. De inhoud
van de brief wordt door de volgende winkels ondersteund:

Optie1
Pets Place
PhoneHouse
Primera
Safari
Scapino
Schirm
Supermarkt Faworyt / PROMO
TMT Phone
Trekpleister
Vero Moda
Vila
Viva la diva fashion
Vodafone winkel
WE
Wow Factor
Xenos
ZEEMAN
Ziengs

Aktiesport
Albert Heijn
Bakker Bart
Bertus Mode
Blokker
Boekenvoordeel
Boomsma Sport
Bristol
Bruna
C&A
DA Mooi
Eighty
Elferink Schoenen
Etos Drogisterij
Gall & Gall
Gamma
HEMA
Holland & Barrett 
Hunkemoller
ICI Paris

Intertoys Faber
Jack & Jones
Jeans Centre
Jumbo
Karwei
Kruidvat
Leen Bakker
LEF de Kinderwinkel
Livera
Lucardi Juwelier
Masséus Mode 
Modecentrum Beekman
MS Mode
Nelson
Norah
Okay Fashion
ONLY 
Op=Op Voordeelshop
OPEN32


