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Geachte raad,
ln april 2018 hebben de ondernemers op De Boeg (o.a. de Bosrand en Praxis), Winkeliersvereniging
De Kempenaerstraat, Winkeliersvereniging Lange Voort en supermarkt Superrr in Poelgeest een
verzoek gedaan tot het wijzigen van de openingstijden op zon- en feestdagen zoals opgenomen in de

Winkeltijdenverordening Oegstgeest 2013 (hierna: Winkeltijdenverordening) van I2:OO-20:00 uur
naar 9:OO-2O:00 uur. Naar aanleiding van dit verzoek heeft het college aangegeven de raad te
informeren omtrent de mogel ijkheden.
De volgende opties zijn mogelijk:

7.
2.
3.

---

De Winkeltijdenverordening niet te wijzigen;
De Wínkeltíjdenverordening te wijzigen voor heel Oegstgeest, waarbij voor alle branches
de openingstijden worden verruimd van 72.OO-2O:00 uur naar 9:00-20:OO uur;
a. De Winkeltijdenverordeníng te wijzigen voor een bepaalde locatie (bijvoorbeeld
Poelgeest of De Boeg);
b. De Winkeltijdenverordening te wijzigen voor een bepaalde branche (bijvoorbeeld food

enlof (perifere) detailhandel);
Winkeltijdenverordening te wijzigen voor een locatie, waarbij de openingstijden
worden verruimd van 72:OO-2O:00 uur naar 10:00-20:00 uur.
c. De

Factor tijd:
Aangaande opties twee en drie is het mogelijk te kiezen voor een wijziging voor onbepaalde tijd of te
kiezen voor het starten van een pilot. Een pilot biedt de mogelijkheid om te meten of er overlast
ontstaat bij verruiming van de zondagsopenstelling. Overlast kunnen we waarnemen op basis van
meldíngen. Een pilot kan bijvoorbeeld gestart worden voor de duur van een jaar. Daarna kan na een
evaluatie de afweging worden gemaakt of de Winkeltijdenverordeníng aanpassing behoeft.

Overwegingen:
- Door alleen perifere detailhandel (voorbeeld: Bosrand en Praxis) of een specifiek gebied (De
Boeg of Poelgeest) een vrijstelling te geven kan er ongelijkheid ontstaan ten opzíchte van de
reguliere winkelgebieden. Met name supermarkten (en food) willen graag op
zondagochtend open.
- Retailvisie Leidse regio. Binnen EconomieOTl zijn met de regiogemeenten afspraken
gemaakt over versterking van de winkelgebieden. Oegstgeest zet in op het versterken van
de winkelgebieden Lange Voort en De Kempenaerstraat en toekomstig Nieuw-Rhíjngeest.
ln de retaílvisie ís als één van de instrumenten ter versterking van een winkelgebied de
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mogelijkheid tot zondagopenstellíng genoemd.
De regiogemeenten Leiden, Teylingen (Warmond), Leiderdorp, Katwíjk en Voorschoten
hanteren verschillende openingstijden op zon- en feestdagen (zie bijlage)'

Nadat de raad het college een richting mee heeft gegeven, kan het college een voorstel doen tot het
wel of niet wijzigen van de Winkeltijdenverordening.

bijlage(n)

Verzoek ondernemers De Boeg (o.a. Bosrand en Praxis), Winkeliersvereniging De
Kempenaerstraat en Winkeliersvereniging Lange Voort d.d.27 april 2018;
- Verzoek supermarkt Superrr Oegstgeest d.d. 23 april 2018;
- Overzicht openingstijden regiogemeenten op zon- en feestdagen.
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