
 
 
 

Motie tot onderzoek van het effect van verruiming van de winkeltijden op de 
ontwikkelingsmogelijkheden dan wel ontwikkelingsbeperkingen van de 
Woerdense binnenstad en in het bijzonder de detailhandel. 
 

 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 november 2014, gelezen hebbende 
de nota kloppende binnenstad en gehoord hebbende de wethouder van economische zaken,  
 

constaterende dat: 
1.  De nota kloppende binnenstad goed ontvangen is binnen de raad 
2.  Er in de nota niet gesproken wordt over de effecten van verruiming van de winkeltijden 

 op het vitaal houden van de Woerdens binnenstad. 
3.  Winkeltijdverruiming met name v.w.b. de zondag een reëel maatschappelijk thema is 

 voor zowel winkelpubliek als detailhandelaren.  
 

overwegende dat: 
1.  De nota kloppende binnenstad een integrale visie beoogd op de Woerdense binnenstad 
2.  Het niet in beschouwing nemen van de effecten van verruiming van de winkeltijden als 
 een omissie mag worden beschouwd. 
3.  Het van belang is ook deze effecten in te wegen wanneer het gaat om het vitaal houden 
 van de binnenstad 
4. B&W niet voornemens is onderzoek te doen naar effecten van zondagssluiting/opening                                      
 op de toekomst van de Woerdense binnenstad. 
5.  Woerden te waken heeft over haar positie als winkelcentrum van het groene hart. 
6.  Dat het weliswaar zo is dat het huidige college zich uitspreekt tegen de 
 zondagsopenstelling maar dat de effecten van de gemeentelijke inspanningen die 
 voortvloeien uit de nota “Kloppende Binnenstad” verder reiken dan 2018 
 

besluit:  
1.  het college op te dragen te onderzoeken wat de effecten zijn van verruiming van de  

 winkeltijden op de detailhandel in Woerden en de vitaliteit van de binnenstad.  
 
Dit om zo de raad zichzelf en de Woerdense gemeenschap de informatie te bezorgen die nodig 
is om tot een weloverwogen standpunt te komen m.b.t. het onderwerp “winkelen op zondag in 
Woerden”. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 


