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Verzoek verruiming openingstijden op zon- en feestdagen

Geachte Gemeenteraad en College van B en W,
Graag wil ik namens de ondernemers van De Lange Voort, De Kempenaerstraat en De Boeg
verzoeken om de openingstijden op zon- en feestdagen zoals opgenomen in De Verordening
Winkeltijden Oegstgeest 2013 te verruimen van 12.00-20.00 uur naar 9.00-20.00 uur.
Inleiding
In De Verordening Winkeltijden Oegstgeest 2013 is een vrijstelling opgenomen van het
verbod om op zon- en feestdagen open te zijn: alle winkels mogen van 12.00 tot 20.00 uur
open zijn (met uitzondering van enkele feestdagen, zie artikel 1b).
Als gevolg van de wijziging van de Winkeltijdenwet in 2013 kunnen gemeenten voortaan zelf
bepalen in welke gevallen vrijstelling of ontheffing wordt verleend van het verbod om
winkels op zon- en feestdagen open te stellen. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om
rekening te houden met specifieke omstandigheden zowel van inwoners als van
ondernemers.
Voor een aantal ondernemers is de openingstijd om 12.00 uur op zon- en feestdagen
ongunstig omdat hun klanten juist in de vroegere uren inkopen bij hen willen doen. Denk
bijvoorbeeld aan de bakkers, supermarkten en aan het tuincentrum en de bouwmarkt die
gerealiseerd zullen worden op het bedrijventerrein De Boeg.
Een specifiek voorbeeld
Zoals bekend zal Tuincentrum De Bosrand zich gaan vestigen op het nieuwe bedrijventerrein
De Boeg. Als familielid achter De Bosrand kan ik goed het belang van de zondagochtend
voor De Bosrand aankaarten:




Voor een tuincentrum is de zondag een zeer belangrijke dag: tuinieren is een
vrijetijdsbesteding die met name in het weekend wordt beoefend. In de ochtend
komen veel mensen tuinartikelen halen om vervolgens in de tuin te gaan
werken. Of ze willen een willen een bloemetje of een ander cadeau halen voor
een visite die gepland is. Daarom willen we de mogelijkheid hebben om rond
10.00 uur open te kunnen op zon- en bepaalde feestdagen.
Het belang van de zondag en van de zondagochtend blijkt uit de omzetten van
De Bosrand. De zaterdag en zondag zijn met een aantal feestdagen de
belangrijkste omzetdagen. In de ochtenduren wordt niet alleen een substantiële
omzet gedraaid, maar ook wordt door openstelling in de ochtend een moeilijk te
hanteren bezoekerspiek in de middag voorkomen. Doordat in de huishoudens









steeds vaker beide volwassenen werken wordt er steeds meer in het weekend
gewinkeld en minder doordeweeks. Ook ligt de gemiddelde besteding op de
zondag het hoogst.
Door het verbod om eerder dan 12.00 uur geopend te zijn kan De Bosrand niet
optimaal aan de wensen van de klanten in Oegstgeest en omgeving tegemoet
komen. Ook kost het werkgelegenheid, eenvoudigweg omdat personeelsleden
minder uren kunnen werken.
In De Bosrand zal bovendien een horeca gevestigd worden. Ook voor de
exploitatie daarvan is de zondagochtend een belangrijke factor. Veel mensen
komen op zondagochtend ontbijten, koffiedrinken of lunchen, dit zouden we
voor een groot deel missen bij een opening om 12.00 uur.
Een ander belang van De Bosrand bij de zondagochtend is dat in omringende
gemeenten tuincentra eerder dan 12 uur open zijn. Enkele voorbeelden zijn:
Ranzijn Nieuw-Vennep, Ranzijn Leiderdorp, Tuinextra in Noordwijk, Intratuin
Voorschoten, Global Garden in Zwaanshoek, Ockenburg in Den Haag en onze
eigen vestigingen in Alphen a/d Rijn en Wassenaar. De Bosrand heeft een
regiofunctie zoals blijkt uit onze klantendata en als de vestiging in Oegstgeest
niet eerder dan 12.00 uur open kan, is dit slecht voor de concurrentiepositie van
Oegstgeest in de regio.
Klanten hebben de mogelijkheid om alles online te bestellen op ieder gewenst
moment. De fysieke winkels moeten hiermee concurreren en daarom in de
mogelijkheid gesteld kunnen worden om open te zijn wanneer hier bij de
bezoekers behoefte aan is.

Conclusie
Kortom het belang van de zondagochtend en bepaalde feestdagen is groot. En dit is het
geval voor meerdere winkels in Oegstgeest zoals is gebleken uit de gesprekken met de
winkeliersverenigingen in Oegstgeest en tevens de ondergetekenden van dit verzoek.
De nieuwe Winkeltijdenwet maakt het mogelijk met dit belang van de winkeliers
rekening te houden.
Daarom willen we u verzoeken om flexibele openingstijden te bieden aan de winkels op zonen feestdagen zodat de ondernemers zelf de openingstijden binnen deze kaders kunnen
kiezen en kunnen afstemmen op de behoefte van hun klanten. En dus de mogelijkheid
hebben om eerder open te kunnen indien hier behoefte aan is.
We kijken uit naar uw reactie. Ik ben graag bereid om toelichting te geven.
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