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De fracties in de raad van de gemeente Hilvarenbeek
Gemeentehuis
Vrijthof 11
5081 CA Hilvarenbeek
In afschrift aan de griffie
Betreft: Verordening winkeltijden
Hilvarenbeek, 7 februari 2022
Geacht fractie,
We hebben kennis genomen van het “Raadsvoorstel tot aanpassing van de Verordening winkeltijden
Hilvarenbeek 2022” dat voor komende donderdag 10 februari op de agenda staat bij de commissie
Samenleving.
Ondernemend Hilvarenbeek heeft in een vroeg stadium aangegeven voorstander te zijn van een
verruiming van de openingstijden van de winkels. We hebben onze voorkeur uitgesproken voor een
nieuwe regeling waarin alle beperkingen voor de opening op zon- en feestdagen ook worden opgeheven:
een liberaal beleid waarmee de winkeliers jaren vooruit kunnen en waarmee ze zelf in overleg met andere
winkeliers gepast invulling aan kunnen geven. “Hoe ruimer en eenvoudiger, hoe beter”
We hebben daarbij verwezen naar vele ons omringende gemeenten en dorpen (Oisterwijk, Reusel-de
Mierden, Oirschot en Vught). Zij hebben gekozen voor een opening op alle dagen, en dus ook op zon -en
feestdagen, van 06:00 – 22:00 uur.
Het voorliggende voorstel sluit mogelijk aan bij de actuele wensen van de winkeliers maar het bestuur
van Ondernemend Hilvarenbeek vraagt de raad het voorstel aan te passen voor de zon- en feestdagen
en deze gelijk te stellen aan de andere dagen van de week.
Argumenten:
1. Heldere regeling waarop geen (of nauwelijks) ontheffingen verleend hoeven te worden.
2. Geen werk met het verlenen van ontheffing en betere mogelijkheden tot handhaving.
3. Regeling en beleid gericht op de toekomst waarmee winkeliers jaren vooruit kunnen (een mogelijk noodzakelijk- aanpassing van de regeling in de toekomst kost ruim een half jaar)
4. Eenduidige regelingen in de regio
Overigens staat in het huidige voorstel een bijzondere afwijking van de openingstijd op Goede Vrijdag
en 24 december. 09:00 uur lijkt niet gewenst op deze drukke dagen.
Met hartelijke groet namens het bestuur van Ondernemend Hilvarenbeek.
René van Diessen
Voorzitter Stichting Ondernemend Hilvarenbeek

