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2003 PB HAARLEM. 

Rhenen, 13 juni 2013 

Geacht College en leden van de Raad, 

Zeer tot onze teleurstelling werd onlangs door de Eerste Kamer het voorstel aangenomen om 
te komen tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Wij deden voorheen diverse malen een 
dringend beroep op Ministers en Kamerleden om toch de zondag te eerbiedigen. Helaas is er 
sprake van een steeds ruimere invulling van de zondag. Wij kunnen terecht spreken van een 
teloorgang van de christelijke zondagsviering. 

Nu de winkelopenstelling op zondag uiteindelijk gedelegeerd is naar de gemeenten voelen wij 
ons gedrongen u te benaderen met de hoogst emstige en dringende oproep toch geen gehoor te 
geven aan de druk welke uitgeoefend kan worden op u als College en Raad om (een aantal) 
middenstanders hierin tegemoet te komen. Reeds eerder (juni 2010) benaderden wij u over de 
principiële invulling van de zondag; daar is thans een aspect bijgekomen. Nu is het verlenen 
van vergunningen tot openstelling van winkels op de dag des Heeren immers uw 
verantwoordelijkheid geworden. Vandaar nogmaals ons appellerend schrijven over deze 
principiële aangelegenheid. 

Wilt u met ons over e.e.a. van gedachten wisselen, dan zijn wij daartoe uiteraard bereid. 

Vertrouwend op een begripvolle reactie uwerzijds, bovenal een voorstaan van een beleid 
overeenkomstig Gods Woord en Wet, tekenen wij, 

Hoogachtend, 

D. Exalto, secretaris 

I Beste auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 
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