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Hellendoorn, 11 juni 2011 

Geacht College, geachte Raad, 

Al wekenlang houdt de politiek de burgers in spanning over het al dan niet openstellen van 
winkels op zondag, eventueel tijdens bijzondere evenementen. Verschillende partijen in de 
Raad hebben op summiere wijze een peiling gedaan over de ideeën van de burgers 
hieromtrent. 

Deze (onderhavige) steekproeven geven echter geen duidelijk beeld hoe de inwoners van de 
gemeente nu daadwerkelijk denken. Welke ideaalbeelden hebben zij over de toekomst? 
Welke ideeën hebben zij op het gebied van welzijn, recreatie en toerisme? 
Wil men binnen onze gemeentegrenzen een punt van rust in de week behouden, of wil men 
7 dagen per week winkelopenstelling. 

BurgerBelang streeft naar een gemeente, die wordt gedragen door een grote groep burgers. 
In dit kader pleit zij dan ook voor een uitgebreid onderzoek, dat representatieve resultaten 
oplevert voor alle inwoners van de gemeente. 
Op basis van de resultaten neemt de gemeenteraad een weloverwogen besluit voor de 
toekomst van alle burgers van de gemeente Hellendoorn. 
Burgerbelang wil haar burgers optimale kansen bieden om mee te denken over de toekomst 
van een leefbare gemeente, waarin men zich thuis voelt. 

BurgerBelang roept het College op, om een breed onderzoek te verrichten naar de mening 
van zowel de burgers, als de mening van de grote- en kleine winkeliers aangaande de 
(beperkte) openstelling op zondag, eventueel in relatie met te organiseren evenementen. 

Met vriendelijke groet namens de fractie van BurgerBelang, 

Henk Webbink. 
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Henk Westenberg - BurgerBelang vraagt onderzoek naar winkelopenstellingstijden 

Van: "Ronald en Hetty Ligtenberg" <rfdLigtenberg@hetnet.nl> 
Aan: "Rinie Schuurman" <r.schuurman@hellendoorn.nl>, "Pim Knopper" 

<P.Knopper@Hellendoorn.nl> 
Datum: 13-6-201121:04 
Onderwerp: BurgerBelang vraagt onderzoek naar winkelopenstellingstijden 
Bijlagen: Burgerbelang vraagt onderzoek naar winkelopenstellingstijden.doc 

Goedemorgen Pim en Rinie, 

In de bijlage stuur ik een brief aangaande de winkelopenstellingstijden. Willen jullie deze brief verspreiden aan het 
College en de Raads- en Commissieleden? Bij voorbaat dank. 

^ 
Met vriendelijke groet, 
Hetty Ligtenberg. 
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