
Koopzondag pilot - tekst raadsdebat 4 december 2018  
 
Geachte voorzitter, leden van de raad, aanwezigen  
 
Bij motie is door een meerderheid van de raad ingestemd met het toestaan van een 
koopzondag bij wijze van pilot in Vroomshoop (althans dat was de bedoeling van de 
motie) daarmee is het allemaal begonnen. 
Wij waren tegen deze motie niet alleen vanwege de pilot maar vanwege het verzoek 
om zondagsopenstelling. 
 
Wij besturen u voor heel Twenterand en wij vonden het op zich wel terecht dat de 
wethouder aangaf dat de aanpassing van de verordening voor heel Twenterand 
diende te gelden. Daarbij aangetekend dat ingeval er sprake is van een pilot wij dit 
kunnen afbakenen binnen een bepaald kader. 
 
Echter daarbij aangemerkt dat de raad het kader van beperkingen in de pilot een 
aanpassing te kunnen maken voor de kern Vroomshoop en eveneens die 
openstelling alleen te beperken tot 1 kern. Evenals het beperken van het maximaal 
open te stellen koopzondagen of koopzaterdagavonden. 
 
U kunt zich vast nog herinneren dat wij als fractie sterk pleiten voor het Rotterdamse 
model mocht een meerderheid de deur verder willen openen naar een beperkt aantal 
koopzondagen in Twenterand. 
 
Voor de middag blijft het RUST in heel Twenterand beter pleiten wij in het belang van 
alle mensen, de inwoners, de mensen die in de winkels moeten werken (vrijwillig of 
verplicht) en de mensen die willen winkelen om de zondag te gebruiken als dag om 
op rust te komen. Twenterand is op relatieve schaal niet eens interessant voor een 
koopzondag maar en fijn daar is dit debat niet zozeer voor bedoelt. De ChristenUnie 
fractie hanteert OOK sociale principes voor de weging van de aanpassing van de 
verordening. 
 
Tevens is in het debat aandacht gevraagd voor de evaluatie. De wethouder kaatste 
de bal terug naar de raad en gaf aan dat de raad hiervoor een kader moest geven 
Daarvoor is een voorstel motie in voorbereiding waar wij al in mee hebben gedacht 
ter voorbereiding. 
 
Inhoudelijk over de rustdag wil ik graag voor de duiding vanavond het volgende delen 
voorzitter, omdat wij het belangrijk vinden uit te leggen waarom wij een rustdag zo 
belangrijk vinden: 
  
Velen van u kennen de regel wel uit de Thora - 6 dagen zult gij arbeiden en al uw 
werk doen.... 
 
De sabbatdag is de rustdag de dag uit de traditie van de joden en zoals u allen weet 
is dat - de zaterdag. 
Een dag die tot op heden bemind wordt en geëerd door de Joden. Deze dag wordt 
nog elke week bij de Klaagmuur in Jeruzalem als. "Feestdag" ingehaald dus als een 
bijzondere dag. 
Die cultuur kennen wij niet in Nederland. 



Daarvoor hebben wij in de Christelijke traditie de zondag - de dag van het 
eeuwigdurend verbond omdat deze dag de opstandingsdag van Christus is. 
Deze 7e dag op onze kalender is dus een dag die bedoeld is om na 6 dagen hard 
werken en ploeteren op adem te komen. Deze dag is er voor de mens. 
In die wetsorde - is die structuur niet voor niets aangebracht. 1 (een) dag rust is 
gewoon goed voor de mens. 
Anders zou de mens totaal opgejaagd worden en overspannen. Niemand houdt het 
vol om 7 dagen te moeten werken.  De mens is toch geen Euroslaaf aan het 
worden? Ik en mijn fractie zouden het niet willen en daarom ook niet willen toestaan 
ter bescherming van alle mensen. Het is dus een goede regel 6 dagen werken en 1 
dag rusten als CAO voor het goede welzijn van de mensen. De mens mag op adem 
komen op die dag dat deed GOD namelijk ook want in 6 dagen schiep hij de hemel 
en de aarde en op de 7e dag....wat deed het toen?....... (wachten) 
Inderdaad, toen rustte hij uit. 
Overigens er staat ook geen VERBOD op het werken op de zondag.... Dat is een 
compleet verkeerde interpretatie.  
Er zijn werken die gedaan moeten worden ook op zondag - denkt u aan verpleging - 
artsen - politie en er zijn werken waarvoor dat niet strikt noodzakelijk is. 
De mensen die op zondag willen shoppen moeten eveneens bereid zijn om te 
werken op zondag...en daar zit spanning op dat voelt u wel aan. 
 
De ChristenUnie in Twenterand kiest voor de koers voor de mens en gunnen 
iedereen de collectieve rustdag een model zoals Rijssen-Holten op Zaterdagavond 
heeft spreekt ons zeer aan. 
 


