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PERSBERICHT 

 

GroenLinks houdt bezwaren tegen 

wekelijkse koopzondag 
 

Hoewel het stadsbestuur zich tevreden heeft getoond over de 

koopzondag, naar aanleiding van een enquête onder de Maastrichtse 

ondernemers, worden deze positieve signalen niet bevestigd in een 
eigen onderzoek van GroenLinks in Wyck. De bezwaren die GroenLinks 

bij de invoering had, worden door de Maastrichtse kleine ondernemers 
na twee jaar uitproberen breeduit bevestigd. 

 
Op zaterdag 28 november trokken 3 teams van GroenLinks door de winkelstraten van 

Wyck om ondernemers in de detailhandel naar hún ervaringen en meningen te vragen 
over de koopzondagen. 
 

De omzet hebben deze ondernemers niet zien stijgen. Integendeel ze voelden de druk 
om open te gaan om geen omzet kwijt te raken. “Daarnaast zijn we geschrokken van 

de onderling opgelegde sociale druk op winkeliers om toch open te gaan”, zegt 
raadslid Hans Passenier namens GroenLinks. 
De omzet verdeelde zich over de weekenddagen en werd niet hoger. Het bracht ook 

meer kosten, omdat er extra personeel moest worden aangenomen. Werknemers in 
de grootwinkelbedrijven raakten hun hogere salaris (weekendbetaling) kwijt. In de 

grootwinkelbedrijven kon er meer personeel worden aangenomen. De kleine 
ondernemer moest er echter voor kiezen om zelf in de winkel te gaan staan. Het 
sociale leven, de vriendenkring en de werkdruk hadden er voor de kleine ondernemer 

onder te leiden.  
Tegelijkertijd ervaart de ondernemer dat er geen weg meer terug lijkt te zijn. 

Passenier: “Iedereen wordt opgestuwd om groter te worden en nieuwe initiatieven te 
ontplooien. Maar dat gaat onherroepelijk ten koste van de noodzakelijke rust van de 
kleine ondernemers en van de binnenstadbewoners. Het dunne draad lijkt op knappen 

te staan. Is dat nu de toekomst die we voor ogen hebben?” 
 

De drie teams van GroenLinks ervoeren de wanhoop bij veel kleine ondernemers. 
Maastricht profileert zich als stad met veel speciaalzaken. Moet Maastricht dan ook 

niet iets betekenen voor deze ondernemers? Zelfs grootwinkelbedrijven realiseren zich 
dat de kleine ondernemer noodzakelijk is voor het goede economische klimaat. 
 



GEMEENTERAADSFRACTIE 

MAASTRICHT 
Gert-Jan Krabbendam 

Coen van der Gugten 

Marlise Korsten 

Hans Passenier 
 

 

“GroenLinks vraagt zich af waarom het college voor de voortzetting is van de zondag 

openstelling. Er is maar 40% van de ondernemers die een omzetstijging ziet, 
waaronder voornamelijk de horeca. Dus een ruime meerderheid van 60% heeft geen 
baat bij of zelfs verlies door de wekelijke koopzondag. Het is duidelijk dat de 

gemeente er wel bij vaart in financiële zin, door de extra parkeerinkomsten. Maar dat 
kan toch niet de bedoeling zijn van de zondag openstelling? Daarom gaan we graag 

het debat aan op 15 december, bij bespreking van de evaluatie van de wekelijkse 
koopzondag”, aldus Hans Passenier. 
 

Op 22 januari 2013 stemde de gemeenteraad in met een proef van twee jaar, 
waarbinnen de winkeltijden zodanig werden verruimd dat een wekelijkse koopzondag 

mogelijk werd. GroenLinks was destijds de enige partij in de gemeenteraad van 
Maastricht die tegen dit voorstel stemde. Op 15 december 2015 wordt de evaluatie 

van de proef besproken. 
  


