
Resultaten draagvlakonderzoek verruiming openingstijden 
winkeliers (LOF)

Achtergrondinformatie

 Openstelling op zondagochtend is geen verplichting voor ondernemers. Het is een 
vrije keuze; iedereen kan en moet dat zelf bepalen.

 ‘Kleine’ ondernemers worden niet benadeeld door deze aanpassing. Met name de 
grote klantentrekkers zoals supermarkten en drogisten zullen gebruik maken van de 
verruiming. De kleine ondernemers waren op zondagmiddag immers ook niet 
geopend laat staan op zondagmorgen.

 Tijdens de zomer van 2020 waren de winkels die gebruik maakten van de verruiming 
een aantal weken niet geopend omdat er geen ontheffing was. Dat heeft tot boze 
reacties opgeleverd en ontevreden klanten.

 Er is interesse vanuit zowel grootwinkelbedrijf als vanuit zelfstandige ondernemers.
 Werknemers willen graag op zondag werken, met name parttimers (scholieren).
 Betere spreiding van omzet over meerdere openingsuren. Dat wordt bijzonder 

gewaardeerd door ouderen en consumenten die wisseldiensten draaien.
 Alle ondernemers (ook als zij niet open zijn op zondagmorgen) hebben hier baat bij 

omdat de vitaliteit van onze centra wordt vergroot.

Resultaten draagvlakonderzoek bij winkeliers 

Inleiding

Alle winkeliers zijn uitgebreid schriftelijk geïnformeerd over de motivatie om te komen tot 
mogelijke verruiming van de openingstijden van de detailhandel.
Winkeliers werd gevraagd om toestemming te geven en indien men bezwaren dit kenbaar te 
maken. Onderstaand de resultaten per winkelcentrum.

Achterveld

LOF bestuurslid Henri Schouten heeft alle ondernemers in Achterveld benaderd en hen de 
gelegenheid gegeven om te reageren. Slecht twee reacties. 
Eén winkel gaat helemaal geen gebruik maken van de zondagopening maar vindt het geen 
probleem als winkels daar wel gebruik van willen maken.

Een supermarkt blijft graag gebruik maken van de zondagopening vanaf 11.00 uur en maakt 
geen bezwaar tegen mogelijke verruiming.

Alle overige bedrijven hebben niet gereageerd en dat betekent dat zij ook geen bezwaar 
maken.



Biezenkamp

LOF bestuurslid Tim van Voorst heeft alle winkeliers schriftelijk geïnformeerd en tussentijds 
een reminder gestuurd. Drie ondernemers hebben gemeld dat zij geen voorstander zijn en 4 
winkeliers hebben schriftelijk gemeld dat zij geen bezwaar hebben. 

Een aantal winkeliers heeft niet gereageerd waaronder een drogist, een supermarkt en 
enkele dienstverleners. Uit het feit dat zij niet gereageerd hebben mag worden afgeleid dat 
zij geen bezwaar maken.

Volledigheid halve onderstaand de reacties:

Eén winkel is geen voorstander van zondagmorgenopening omdat er weinig klanten hiervan 
gebruik zouden maken. Twee winkels zijn geen voorstander van zondagopening zonder 
nadere opgave van reden. Vier winkels hebben gemeld dat zij geen bewaar maken.

Maximaplein

LOF bestuurslid Hillie Walet heeft alle winkeliers persoonlijk bezocht . 
Eén vestiging is om geloofsredenen tegen zondagopening. Alle overige ondernemers hebben 
geen bezwaar tegen de mogelijke verruiming van de openingstijden op zondagmorgen.

Een supermarkt is zelfs een groot voorstander van verruiming. De winkel maakt sinds maart 
2021 gebruik van de opening op zondagmorgen en is daar erg blij mee. Van één winkel 
hebben we geen reactie mogen ontvangen

Hamershof

Het voltallige bestuur heeft, in februari 2021, unaniem besloten om akkoord te gaan met de 
mogelijke verruiming van de openingstijden. LOF bestuurslid Gerrit Wildeboer heeft in maart 
2021 alle winkeliers schriftelijk geïnformeerd en eenieder verzocht schriftelijk te reageren als 
men bezwaar zou willen maken. Niemand heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en 
daaruit kan geconcludeerd worden dat de winkeliers akkoord gaan met de verruiming.

Volledigheidshalve onderstaand een aantal reacties die wij hebben ontvangen van de 
winkeliers:

 Eén winkel heeft gebeld dat zij nu geen gebruik maken van zondagopening maar wel 
voor stemmen.

 Eén winkel in de dagelijkse sector maakt geen gebruik van zondagopening maar 
maakt geen bezwaar omdat het vrijblijvend is voor iedere ondernemer. Als er 
draagvlak is dan verruiming goed. 



De Jumbo organisatie is zo vriendelijk geweest om een analyse te maken van de 
zondagopening van hun winkels en in het bijzonder van de winkels in de omgeving van 
Leusden. 

Uit bijgaande powerpoint van de Jumbo organisatie kan worden geconcludeerd:
 Overgrote deel van de Jumbo supermarkten zijn op zondag geopend
 Binnen een straal van 10 en 20 km van Jumbo Leusden zijn meeste supermarkten 

zondagmorgen geopend
 Zoals uit bijgaande Jumbo statistiek blijkt bezoeken op zondagmorgen gem. 750 

klanten te supermarkt. Het aantal klanten groeit nog steeds wekelijks


