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CC: burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn. 

Betreft: verzoek om aanpassing van de Verordening winkeltijden gemeente 
Hellendoorn. 

Geachte raad, 

Op 27 juli 2010 heb ik een verzoek ingediend om zes keer per jaar op zondag 
mijn galerie te mogen openen voor het publiek. Hiervoor is ontheffing nodig op 
grond van de plaatselijke Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn. Dat 
verzoek is op 6 oktober 2010 door het college van burgemeester en wethouders 
afgewezen. 
Vervolgens is het daartegen door mij ingediende bezwaarschrift ongegrond 
verklaard bij besluit van 10 februari 2011. Opmerkelijk en teleurstellend is dat 
het college in zijn brief van 10 februari slechts volstaat met een verwijzing naar 
het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. 
Ik heb n.l.in mijn bezwaarschrift tal van beleidsmatige aspecten naar voren 
gebracht waar de commissie niet over gaat (toerisme, recreatie, situatie in ander 
gemeenten in Nederland, enquête die ik gehouden heb, enz.). Daar is totaal niet 
op ingegaan. Daarnaast constateer ik dat de commissie (en dus ook B en W die 
zich aansluiten bij de motiveringen van de commissie) wel erg makkelijk 
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omspringt met de aspecten van het beginsel van "gelijke monniken, gelijke 
kappen". 
Ik zal overleggen met mijn raadsman of verder procederen nog wel zinvol is. 

Vooruitlopend daarop lijkt het mij in ieder geval constructiever en wellicht ook 
effectiever om het probleem bij de bron aan te pakken. Burgemeester en 
wethouders beroepen zich n.l. systematisch op het besluit van de gemeenteraad. 
Op grond van mijn argumentatie in het bezwaarschrift zou het denkbaar zijn 
geweest dat Burgemeester en Wethouders bij u een voorstel hadden ingediend 
tot wijziging van de in het geding zijnde plaatselijke verordening ten faveure 
van UITERART. Nu zij dat niet gedaan hebben vraag ik het rechtstreeks aan uw 
raad op grond van de volgende motieven: 

1. In Nederland is 90% van de kunstgaleries gerechtigd om haar deuren voor 
het publiek te openen. 70% van de galeries is feitelijk open omdat 
sommige galeriehouders er voor kiezen niet op zondag te werken. 

2. In veel gemeenten wordt een kunstgalerie anders beoordeeld dan b.v. een 
supermarkt; in de meeste gevallen is het dan ook zo dat in die gemeenten 
niet alle winkels open zijn omdat de ontheffing specifiek geldt voor 
ateliers en galeries. 

3. In mijn pleitnota d.d. 25 januari 2011 (is bijgevoegd) ten behoeve van de 
commissie voor de bezwaarschriften heb ik verwezen naar uw 
Cultuurnota 2007/2010. Een enkel citaat daaruit: "We willen de 
cultuurbeleving van de eigen inwoners versterken door culturele 
ontmoetingen te stimuleren o.a. door het aanbod van professionele kunst
en cultuuruitingen verder uit te bouwen". Galerie UITERART heeft de 
ambitie een bijdrage te leveren aan het realiseren van genoemde 
doelstelling. 

4. Ik heb de afgelopen maanden onder de bezoekers van de galerie een 
enquête gehouden voor wat betreft de kwestie van de zondagsopening. De 
vraag was: "Zou u het goed vinden indien UITERART haar deuren op 
zondag voor het publiek opent?". 99% van de ondervraagden heeft 
positief gereageerd, waarvan het merendeel met enthousiasme. 

5. Het Dagblag Tubantia heeft onlangs een artikel gepubliceerd over deze 
kwestie met de mogelijkheid voor de lezers om te reageren. Uit die 
reacties blijkt dat de kwestie leeft en hoezeer het streven van UITERART 
wordt ondersteund. 

6. In mijn bezwaarschrift heb ik ook het toeristisch referentiekader 
aangegeven. Galeries dragen per definitie bij aan een interessant 
toeristisch klimaat in een gemeente, zeker als een galerie in centrum van 
een gemeente is gesitueerd. Ook dit lijkt mij een punt van overweging als 
het gaat om de beoordeling van mijn verzoek. 



VERZOEK: 

Op grond van al het voorgaande en met verwijzing naar de argumenten, die ook 
zijn vermeld in mijn pleitnota van 25 januari 2011 verzoek ik u de Verordening 
winkeltijden gemeente Hellendoorn zodanig aan te passen, dat burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid krijgen ontheffing te verlenen van het verbod om op 
zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben; die ontheffing zou wat 
mij betreft alleen gelden voor ateliers en galeries. En wat het aantal dagen 
betreft sluit ik aan op mijn oorspronkelijk verzoek, n.l. zes keer per jaar van 
1200 tot 1700 uur. Het spreekt vanzelf dat het gaat om andere zondagen dan 
waarvoor het college van burgemeester en wethouders toch al ontheffing kan 
verlenen. 
Een verruiming als hiervoor beoogd zal ook b.v. EIGEN OOGST in staat stellen 
legaal kunstwerken te verkopen op de vier zondagen in de maand dat deze 
organisatie werken van aangesloten kunstenaars exposeert en verkoopt. 
Graag ben ik bereid mijn verzoek toe te lichten. 

Hoogachtend, 

GeraroUkjrÉkelenkamp 
Eigenaar galerie UITERART. 

BIJLAGEN: 

I. Verzoek UITERART 27 juli 2010. 

II. Afwijzing B. en W. 6 oktober 2010. 

III. Bezwaarschrift 6 november 2010. 

IV. Pleitnota UITERART 25 januari 2011. 

V. Beslissing B. en W. van 10 februari 2011 met kopie advies commissie voor 

de bezwaarschriften. 


