
Voor- en tegenstanders 
zondagsopening roeren zich

De discussie over de

zondagopenstelling voor de

ambachtelijke bakkerij heeft een

sneeuwbaleffect gekregen. Voor- en

tegenstanders beargumenteren hun

standpunten. Van oneerlijke

concurrentie tot toenemende

werkdruk en vraagtekens bij een goed

rendement. Maar ook de sociale

aspecten worden niet vergeten.

Marielle van Heeswijk (van Bakkerij
van Heeswijk in Luyksgestel) vindt dat
de discussie over de winkelopenstelling
vooral op emotie wordt gevoerd. Er is
te weinig aandacht voor de negatieve
aspecten. Van Heeswijk vraagt zich af
wat de effecten voor het mkb zijn van
een 24 uurs economie op langere ter-
mijn, de werkdruk van ondernemers
die nu ten opzichte van de rest van de
beroepsbevolking enorm groot is en
wat het rendement van de extra open-
stelling is. ‘Er moeten extra kosten wor-
den gemaakt’, aldus Van Heeswijk. 
‘Ik betwijfel of de oplossing van de
oneerlijke concurrentie ten opzichte
van het supermarktkanaal wel ligt in de
zondagopenstelling.’

Klanten voor

Dat is juist voor Jos Huijbrechts van Van
Vessem & Le Patichou uit Haarlem dé
reden om te pleiten voor de zondag-
openstelling. Hij vindt het een bittere
noodzaak. ‘Anders blíjf ik klanten verlie-
zen aan de supermarkten. Die krijgen
makkelijker toestemming om zondags
klanten te ontvangen. Zeker na 16.00
uur. Dat is voorbehouden aan zaken die
levensmiddelen verkopen, maar dan be-
perkt tot één winkel per 15.000 inwoners.’ 
Huijbrechts hield op zondag 10 mei een
bakkersreferendum. Enkele honderden

klanten van Van Vessem & Le Patichou
hebben via internet of live in de winkels
gestemd. In de winkels was er een score
van bijna 100 procent. Via een poll op
hun site onder de vaste klanten van Van
Vessem & Le Patichou was 73 procent
voor openstelling. De voorstemmers
vinden het vooral klantvriendelijk, er is
iets van een vakantiegevoel en in heel
Europa behalve in Nederland kun je bij
de bakker op zondag verse broodjes
kopen. De tegenstemmers vinden
vooral de zondagsrust belangrijk.
Zondag 10 mei was er bij Van Vessem &
Le Patichou veel pers aanwezig. Ook D66
tweede kamerlid Boris van der Ham kwam
zich in Haarlem op de hoogte stellen.

Afweging

Een andere felle voorstander van de
openstelling Leopold Nagelkerke uit
Prinsenbeek heeft zijn wens om op
 zondag open te zijn tegenover de frac-
tievoorzitters van de gemeente Breda
toegelicht. ‘Het lijkt alsof ze wel oren
hebben naar de lokale afweging.’ 
Hij verwacht, mede door de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend jaar,
dat er een kans is.
NBOV-voorzitter Rin van der Molen was
ook aanwezig bij de referendumraadple-
ging bij Van Vessem & Le Patichou. 
De NBOV vindt dat de ondernemers in

 beginsel zelf moeten kunnen uitmaken
of zij met hun winkel op zondag open
willen zijn, samen met hun gemeente en
klanten. Wel wijst de NBOV op de maat-
schappelijke negatieve neveneffecten.
Het wil de oneerlijke concurrentie tegen-
gaan, die ontstaat doordat er in sommige
gemeenten oneigenlijk gebruik wordt 
gemaakt van het zogenaamde toeristi-
sche regime. ■

Kamerlid Boris van der Ham was tijdens het referendum bij Van Vessem & Le Patichou aanwezig om
het D’66 standpunt toe te lichten.
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Ingezonden brief

Bakkersdochtertjes willen dat papa
op zondag vrij is
‘Onze vader en moeder hebben een eigen bakkerij. We vinden het

daarom heel leuk als we op zondag met onze vader iets leuks

doen. Want door de weeks heeft hij geen tijd. We vinden het

daarom helemaal niet leuk als onze vader en moeder op zondag

ook nog moeten werken. Want dan kunnen wij bijna niks leuks

meer doen. Als onze vader en moeder op zondag moeten werken

zijn ze maandag vrij maar dan zitten we op school. Onze vader

fietst ook op zondag (al ruim 20 jaar) en dat is zijn grote hobby

(en broodjes bakken natuurlijk). Als wij op zondag open moeten

kan hij dat dus niet meer doen. Ook nemen de winkeldames en

bakkers die bij ons werken hun ontslag. Ze doen dat voor de kerk

of voor hun kinderen. We hopen dat dat dus niet doorgaat. 

Wij hopen dat de meeste bakkers het met ons eens zijn.’

Groetjes van Rienke Fijn (11 jaar) en Anne Fijn (10 jaar) uit Boskoop.
(Dochters van Echte Bakker Fijn uit Boskoop).
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