
D66 Goes: winkels mogen elke zondag
open zijn
VERKIEZINGEN | GOES - Het voorstel van GroenLinks om de openstelling van winkels in
Goes op zondag volledig vrij te geven, kan ook op steun van D66 rekenen. Dat zegt raadslid
Pieter Romijn.

Rob Paardekam 04-04-18, 10:35 Laatste update: 13:16

Fractievoorzitter Pieter Romijn van D66 in Goes. © Ronald den Dekker
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Er was wat verwarring ontstaan over het standpunt van D66, omdat de partij pleit voor een vaste
maandelijkse koopzondag en een kandidaat onlangs nog voorstelde ook rekening te houden met
inwoners die nog niet zover zijn om de zondag helemaal vrij te geven. In de Kieswijzer van de
PZC antwoordde de partij wel 'eens' op de stelling dat winkels elke zondag open moeten kunnen.

Romijn laat er nu geen enkele onduidelijkheid meer over bestaan: 'wij zijn altijd voor volledige
vrijgave geweest.' Wel zou D66 graag zien dat ondernemers in dat geval samen een maandelijkse
koopzondag opzetten, liefst gekoppeld aan culturele activiteiten in de stad. Dat biedt helderheid
voor het winkelende publiek. Winkeliers die echter elke zondag de deuren willen openen, mogen
dat ook van D66. ,,Ze zijn prima zelf in staat om te bepalen wanneer ze open willen'', vindt Romijn.

Ruime meerderheid

Met D66 erbij is er een ruime meerderheid van de raad die winkeliers de vrijheid wil geven elke
zondag open te gaan. Ook GroenLinks, PvdA, Nieuw Goes, Partij voor Goes en VVD zijn daar
voor. De partijen hebben samen 15 van de 25 zetels. Donderdag wordt het initiatief-voorstel van
GroenLinks besproken in de commissievergadering, over twee weken neemt de gemeenteraad
een besluit. 
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