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Beantwoording vragen informatieronde winkeltijden 16 sept. 2021
(Bijlage: Voorkeur zondagochtendopening: de directe bewoners)

Direct omwonenden
Tijdens de informatieronde van 16 september heeft uw raad vragen gesteld over de mening
van directe omwonenden van de winkelcentra ten aanzien van de openstelling van winkels
op zondagochtend. Direct omwonenden zijn, zoals toegelicht, niet als aparte doelgroep
onderscheiden in het onderzoek. Naar aanleiding van uw vragen, hebben wij
onderzoeksbureau Market Response gevraagd de direct omwonenden uit het onderzoek te
destilleren (op basis van postcodes) en na te gaan of er over de mening van deze groep
direct omwonenden uitspraken gedaan kunnen worden. Van de totale steekproef is
ongeveer 10% van de respondenten te duiden als direct omwonende van een winkelgebied.
Het blijkt dat directe bewoners positiever zijn over de zondagochtendopenstelling dan
overige respondenten: 54% is voorstander, 35% is tegen en 11% heeft hierover geen
mening. Representatieve uitspraken zijn niet mogelijk, gezien de omvang van de steekproef.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.
Biezenkamp
Voorts is door de heer Dragt aangegeven dat er een mail is gestuurd naar omwonenden van
de Biezenkamp, waarin de nieuwe winkeltijdenverordening aangekondigd werd, De tekst van
deze mail luidt als volgt
Beste mensen,
Door één van jullie werd ik op het spoor gezet van een voorstel voor verruimde winkel
openingstijden.
Ik wil jullie deze informatie niet onthouden.
Gedurende de Corona tijd heeft Leusden besloten de winkeltijden te verruimen om het
winkelgedrag te spreiden.
Dat loopt nog tm 3 oktober van dit jaar.
De raad heeft vervolgens opdracht te geven om een onderzoek te doen naar het draagvlak
om winkels ook na Corona op zondagochtend vanaf 9 uur open te laten gaan.
De vraag gaat over heel Leusden en dus ook de Biezenkamp.
Dat onderzoek heeft plaatsgevonden en geeft aan dat er draagvlak is bij winkeliers en
winkelend publiek.
Of winkeliers er gebruik van maken is aan de winkeliers zelf. Waarschijnlijk gaat er een
enkele winkel eerder dan 12 uur open, maar iedereen is daar vrij in.
Het voorstel is klaar en zit al in de politieke molen.

Op 30 september komt het voorstel in de raad om wel of niet te besluiten om winkels ipv om
12 uur al vanaf 9 uur open te laten gaan.
Voor en tegenstanders kunnen zich aanmelden om in te spreken en uit te leggen waarom zij
voor of tegen zijn.
Daarna neemt de raad een besluit.
Met vriendelijke groet,
Henk Blok
Gebiedsregisseur De Biezenkamp
Gemeente Leusden
Deze mail is verzonden naar vertegenwoordigers van:
1. Vereniging van eigenaren Asschat;
2. Bewonerscommissie Asschat;
3. Bewoners boven slagerij Timmer;
4. Vertegenwoordigers Paviljoens;
5. Bewoners Tolgaarde;
6. Belangengroep omwonenden Noordzijde;
7. Bewoners Alberik;
8. Bewoners Atlas;
9. Eigenaren Hof van Asschat.
Op deze mail is een aantal reacties binnengekomen die reeds in bezit zijn van uw raad.
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