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Aan de gemeenteraad van de gemeente Haarlem
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2003 PB Haarlem

Betreft: zondagopenstelling

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals het er nu naar uitziet zullen wij per aankomende december onze vergunning
voor de zondagopenstelling kwijtraken. Tegen deze beslissing hebben wij in een brief
van 10 december 2009 bezwaar aangetekend, (kenmerk: \A/H/OV/2009/144185).

-Daarna hebben we via een aantal brieven haar de verantwoordelijk wethouder-nog - -
eens aangegeven dat het verliezen van onze vergunning grote gevolgen heeft voor
onze organisatie.

Wij hebben vier jaar geleden van de gemeente Haarlem ontheffing gekregen om op
zondag tussen 16:00 en 21:00 uur open te mogen. Deze extra verkoopdag was voor
ons nodig om de continuïteit van de supermarkt veilig te stellen. Wij hebben veel
risico genomen en geïnvesteerd door op zondag open te gaan. Je weet van tevoren
niet of het een succes wordt. Andere supermarktorganisaties keken het aan en
begonnen te protesteren op het moment dat zij zagen dat deze extra verkoopdag
druk bezocht werd. Voor die protesten is de gemeente gezwicht en veranderde haar
beleid ten aanzien van de zondagopenstelling. Als wij in december onze winkel niet
meer mogen openen op zondag en de Deka naast ons wel, profiteren zij van al ons
harde werken en investeringen die wij hebben gedaan om de zondagopenstelling
bekend te maken bij de klant!

Het verliezen van onze zondagopenstelling heeft grote gevolgen. We leveren 11%
van de omzet in, welke wij écht hard nodig hebben om als kleine supermarkt een
gezonde exploitatie te realiseren. Verder draaien wij al jaren op een creatieve wijze
beneden peil, omdat we al 10 jaar wachten op onze nieuwe locatie achter het
Marsmanplein wat de gemeente ons toch al eerder had beloofd en waardoor er geen
medewerking was voor uitbreiding op de bestaande locatie aan de Eksterlaan. Een
van onze creatieve dingen was het zondag open gaan. Wij draaien onze Albert Heijn
aan de Eksterlaan voor eigen ondernemerschap (op franchise basis) en financieel
risico.

www.ahbouwens.nl



Wij kunnen eventuele tekortkomingen niet verhalen bij andere filialen, zoals bij
grootwinkelbedrijven het geval is. Deze sluiting kost direct arbeidsplaatsen en wie
weet op een gegeven moment zelfs ons ondernemerschap als franchiser in Haarlem.

Wij zijn van mening dat er sprake is van willekeur en rechtsongelijkheid die een
dergelijk lotingsysteem met zich meebrengt. Graag zouden u willen vragen om
mogelijkheden te onderzoeken om de stad tot toeristisch gebied te verklaren, net als
vele andere gemeenten (waaronder onze buurgemeente Velsen) waardoor er een
rechtvaardiger systeem mogelijk is wat betreft de zondagopenstelling en wij onze
supermarkt aan de Eksterlaan kunnen open houden op zondag.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Han Bouwens jr.
AH ondernemer Ekste \em Noord


