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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 22 november 2006 heeft u ons, op grond van artikel 37 van het Reglement van 
orde voor de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over de openstelling van win-
kels op zondag. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1. Is het college met ons van mening dat – mocht het voornemen van enkele 
supermarkten in de gemeente Barneveld om op zondag 24 en 31 december hun win-
kels open te stellen inderdaad uitgevoerd worden – deze openstellingen een ernstige 
aantasting zijn van het levensbeschouwelijke gevoelen van veel inwoners van onze 
gemeente ? 
 
Antwoord: Ja. Overigens staat in het betreffende artikel van de Visie niet dat super-
markten in de gemeente Barneveld van plan zijn hun winkel op de zondagen 24 en 31 
december te openen.  
 
Vraag 2. Is het college het met ons eens dat in de APV van de gemeente Barneveld 
openstelling niet is toegestaan op zondag ? 
 
Antwoord: De openstelling van winkels is niet geregeld in de APV maar in de Winkeltij-
denwet. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat het verboden is een winkel voor het publiek 
geopend te hebben op zondag. Artikel 3 van de Winkeltijdenwet geeft de gemeente-
raad de bevoegdheid om voor ten hoogste twaalf door hem aan te wijzen dagen per 
kalenderjaar vrijstelling te verlenen van dit verbod. De gemeenteraad van Barneveld 
heeft geen gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Winkels in de gemeente Barne-
veld moeten dan ook op zondag gesloten zijn. 
 
Vraag 3. Is het college voornemens toe te zien op mogelijke openstelling van super-
markten op zondag in onze gemeente en zonodig direct verbaliserend op te treden ? 
 
Antwoord: Uit informatie blijkt dat de supermarkten in de gemeente Barneveld op de 
zondagen 24 en 31 december niet geopend zullen zijn. Mochten ons signalen bereiken 
dat een winkel van plan is op zondag open te gaan, dan zullen wij de betreffende on-
dernemer er op wijzen dat dit niet is toegestaan en dat handhavend opgetreden zal 
worden bij overtreding van dit verbod.    
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben 
secretaris burgemeester 
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