
  

 

Aan  College van burgemeester en wethouders Papendrecht 

Datum  15 september 2020 

Van Fractie VVD (Sophia de Keizer), fractie PvdA (Derya Yildiz-Karso) en fractie 

D66 (Trijntje van Es) 

Onderwerp Artikel 40-vragen winkelopenstelling op zondag 

 

 

Sinds een half jaar mogen in Papendrecht winkeliers van levensmiddelen op vrijwillige basis 

elke zondagmiddag hun winkel open stellen. Reden hiervoor was, aldus het college, een 

verzoek van enkele levensmiddelenzaken in de gemeente Papendrecht, om onder invloed 

van de Covid-19 crisis af te wijken van de reguliere zondagopenstelling. Het beoogd effect 

was drieërlei: 

1. Het voorkomen van een mogelijke piek in bezoekersaantallen op maandag; 

2. Spreiding van bezoekers over beschikbare winkeloppervlakten; 

3. Het beperken van de neiging tot hamsteren van levensmiddelen door inwoners. 

De fracties van VVD, PvdA en D66 hebben de volgende vragen: 

1. Is het college voornemens om, zoals wethouder Paans zei tijdens een recente 

gemeenteraadsvergadering, de vrijheid van winkeliers in levensmiddelen om elke 

zondag hun winkel open te stellen (in plaats van twee zondagen), terug te draaien 

zodra de Coronanoodwet of enige andere wet ter vervanging van de 

noodverordeningen in werking treedt? 

2. Welke winkels die levensmiddelen verkopen hebben gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om wekelijks op zondagmiddag open te zijn? Is dit bijgehouden? 

3. Het aantal Coronabesmettingen loopt weer op. Het college heeft naar aanleiding 

hiervan recent eenrichtingsverkeer ingevoerd op winkelcentrum De Meent. De 

openstelling op zondag geeft onze inwoners de mogelijkheid om desgewenst de 

drukte van door de week boodschappen doen, te ontlopen. Wat is de inhoudelijke 

reden om tijdens de coronacrisis, net vóór een eventuele tweede golf, die 

mogelijkheid te gaan beperken? 

4. Is met winkeliers overleg gepleegd over de geplande terugdraaiing en/of is het 

college van plan hierover met hen te overleggen? Zo nee, zijn zij geïnformeerd over 

het voorgenomen terugdraaien van de verruiming van de winkelopenstelling op 

zondag? 



5. Is middels participatie van inwoners informatie ingewonnen over hoe inwoners 

denken over terugdraaiing van de zondagopenstelling van winkels? Is het college dit 

van plan te gaan doen? 

6. Zijn er in het afgelopen half jaar klachten van inwoners bij de gemeente 

binnengekomen over de winkelopenstelling van winkels op zondag? Zo ja, dan 

ontvangen wij graag gespecificeerd: de datum van de klacht, of het een klacht van 

een organisaties of privépersoon betrof, waar de klacht binnenkwam en de aard van 

de klacht. 


