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Inventarisatie t.b.v. verruiming Winkeltijdenwet/Zondagopenstelling onder Koopcentrum Hillegom 

en IRH-leden 

De winkeltijdenwet gaat veranderen, waardoor er onder andere meer ruimte ontstaat voor het open 

zijn op de zondag. Om als gemeente een weloverwogen keuze te maken, hebben we een 

inventarisatie gedaan onder de leden van Koopcentrum Hillegom en Initiatief Rijk Hillegom. 

Onderstaande vragen zijn voorgelegd aan de ondernemers. 

1. Hoe denkt u over de vrijstelling van de koopzondagen n.a.v. de nieuwe Winkeltijdenwet?  

2. Ziet u voordelen voor uw onderneming?  

3. Zijn er bezwaren tegen de (verruiming van) de zondagopenstelling? 

Overzicht reacties 

 Ondernemer IRH/Koopcentrum Voordelen Bezwaar Gebruik maken van 
koopzondag? 

1 Burggraeve Woonstyling geen nee nee 

2 Luba uitzendbureau geen nee nee 

3 Habibi Fresh Food ja nee ja 

4 Harly Schoenen ja nee ja 

5 Herbert Scheers Hairstyling geen nee nee 

6 Korbee Installatietechniek geen nee nee 

7 Chocolaterie Pierre geen nee nee 

8 Bruna geen nee nee 

9 Huisartspraktijk C.C. Dekker geen nee nee 

10 Banketbakkerij Van Dam geen Ja, loonkosten nee 

11 Faunaland geen nee ? 

12 C1000 ja nee ja 

13 H. Mulder en Zn. geen nee nee 

14 Scootershop Hillegom geen nee nee 

15 De KadoFontein geen nee ja 

16 Meesterbakker Van Maanen geen nee nee 

17 Myriam Mode geen nee nee 

18 Bestuur Koopcentrum Hillegom ja nee ja 

    
Toelichting reacties 

1. Burggraeve Woonstyling/ Monique Burggraeve: 

“Wij zijn sowieso voorlopig niet van plan om gebruik te maken van de mogelijkheid om open te gaan 

op zondag. We hebben er geen bezwaren tegen, maar zien ook geen voordelen voor onze 

onderneming.” 

2.  Luba uitzendbureau: 
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“Neutraal, voor Luba Uitzendbureau is dit niet relevant. Wij zullen hier geen gebruik van maken. Er 

zijn geen voordelen voor Luba hierin. Evengoed ook geen nadelen. Geen bezwaren tegen de 

(verruiming van) de zondagopenstelling.” 

3. Habibi Fresh Food/ Youssef Habib: 

“Ik zie zeker voordelen met de zondagsopenstelling.Ik zou ook heel graag zien dat ik op zondag open 

kan zijn en heb er geen bezwaar tegen.” 

4. Harly Schoenen/ Harry Buikx: 

“De vrijheid open te zijn op zondag is een liberaal standpunt waarin ik mij kan vinden. Persoonlijk zie 

ik dit als een extra mogelijkheid om omzet te genereren. Ondanks dat Haarlem en Hoofddorp veel 

meer te bieden hebben dan Hillegom blijf ik erbij dat wij deze geboden gelegenheid moeten 

aannemen. Wij zullen er handig mee moeten omgaan. Kijken wanneer Haarlem open is en kiezen 

voor 3 zondagen in het voorjaar en 3 in het najaar.Mei April en Juni in het voorjaar September 

Oktober en December in het najaar. Om het aantrekkelijk te maken zal er "iets"te beleven moeten 

zijn in de vorm van muziek op verschillende plaatsen te gelijker tijd. Dit annimeerd ook de notoire 

zondagsluiters. Zomers kun je al gauw denken aan Hillegomse koren en harmonie kapellen. Die koren 

nemen veel familie en kennissen mee naar het centrum. En eigenlijk kan dit ook in het najaar. Voor 

de financiering zou ik ook eens denken aan het rijk gevulde potje van de IRH. Die hebben poen zat en 

zullen dat een keer verstandig moeten spenderen.” 

5. Herbert Scheers Hairstyling/ Herbert Scheers: 

“Heb er geen bezwaren tegen dat de winkels open gaan op zondag en ik doe er helaas niet aan mee 

het is voor mijn bedrijf niet te bekostigen om er medewerkers neer te zetten.” 

6. Korbee Installatietechniek/ Ria Korbee: 

“De winkels mogen van ons open maar wij geloven nog steeds dat dat totaal geen zin heeft, de 

meeste ondernemers willen ook niet op donderdagavond open, laat staan op zondag. Voor ons zijn 

er geen voordelen want wij zullen zeker niet open gaan. Bezwaar hebben wij niet, indien er 

ondernemers zijn die het wel willen.” 

7. Chocolaterie Pierre/ Gert en Karin van Soest: 

“Zoals het er nu uit ziet gaan wij niet open op zondag. Nee, op dit moment zie ik geen voordeel. Nee, 

ik heb geen bezwaar.” 

8. Bruna/Peter Wildschut: 

“Om maar eerlijk te zijn: Hillegom centrum is veel te klein om welke zondagsopenstelling dan ook 

rendabel te kunnen exploiteren. In feite is ook de koopavond al enkele jaren bedroevend. Beide 

winkelmomenten worden door onze klanten blijkbaar niet hoog gewaardeerd en moeten we dus 

eenvoudigweg staken hoe zeer mij dat ook spijt. Een splinternieuw winkelcentrum in Haarlem 

(Marsmanplein) met vestigingen van Kruidvat, Bruna, Blokker enz. enz. is op koopavonden NIET 
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open. Wel extra koopzondagen is als de kabouter die zijn spierballen laat rollen, weinig imponerend 

en zelfs lachwekkend...” 

9 Huisartspraktijk C.C. Dekker/Yvonne Meyer: 

“In de huidige tijd moet een ondernemer de mogelijkheid hebben zijn openingstijden te verruimen. 

De vraag is of dit in een dorp functioneel is. Persoonlijk zie ik geen bezwaren, mits er geen overlast is 

voor de bewoners. Voor een huisartspraktijk is dit niet van toepassing.” 

10. Banketbakkerij Van Dam: 

“Geen goed plan voor ons, de supers vinden het niet erg (voor de ambacht is het te zwaar sorry ). 

Nee, veel nadelen- personeelskosten veel hoger dubbel betaald- op zondag is de enige vrije dag, 

gebak moet vers zijn. Bezwaren? Nee, als het geen verplichting schept.” 

11. Faunaland: 

“Geen probleem mee. Zie geen voordelen alleen omzet verschuiving. Nee er zijn geen bezwaren.” 

12. C1000/Ferry van Beest: 

“Goede zaak inmiddels hebben ook al de gemeentes rondom Hillegom de nieuwe winkeltijdenwet 

geregeld. Voordelen: voldoende omzetkansen en zeker komt er ook werkgelegenheid erbij. Geen 

bezwaren, Lisse gaat vanaf 1 januari 2014 iedere zondag van 12-18 uur al open, Haarlemmermeer is 

nu al iedere zondag open van 12-18 uur !! Hillegom kan en mag niet achterblijven in deze trend. 

Natuurlijk hebben de grotere winkelketens (o.a.supermarkten) er wellicht meer belang bij, echter 

kunnen de kleinere detaillisten zich ook gaan onderscheiden en bijvoorbeeld op zondag open gaan 

en een andere dag in de week dicht. Als de consument vrij is en geld uit wil gaan geven, dan zullen 

wij ook moeten zorgen, dat dit in Hillegom kan. Zeker in de zomermaanden kunnen wij beter 

inspelen/profiteren van het toerisme, wat in de Bollenstreek verblijft.  

De behoefte aan openstelling op zondag onder de huidige consument is enorm en door de vrijstelling 

schept dit meer duidelijkheid bij de consument. Laten we er met z'n allen ervoor zorgen dat de 

openstelling op zondag tussen 12-18 uur uiterlijk per 1 oktober 2013 in werking gaat, zodat we ook 

richting de feestdagen al van deze extra verkoopmomenten kunnen profiteren en een 

voorsprongetje op Lisse kunnen nemen.” 

13. H. Mulder en Zn. Rijwielhandel: 

“Ik heb geen personeel, en ben blij dat ik op zondag vrij ben, dus voor mij is het geen optie. Als ik 

donderdag avond in de Hoofdstraat kijk dan vraag ik mij af of het zin heeft. Ik heb geen bezwaar als 

anderen wel open willen.” 

14. Scootershop Hillegom: 

“Geen problemen mee. Voordelen? Nee, niet direct. Zolang ik geen verplichting heb om open te zijn 

zie ik geen bezwaar.” 
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15. De KadoFontein: 

“Denk dat het niet van toepassing is voor Hillegom, als je terug kijkt naar de koopzondagen omtrent 

de feestdagen. Wat er dan maar open is,  is om te huilen. Zie er zoals Hillegomse winkeliers er nu 

over denken geen voordeel in voor mijn winkel. Denk ook niet dat het 1 keer in de maand zou 

moeten, begin desnoods met 1 keer in het kwartaal, maar dan alleen als iedereen meedoet. De 

reacties die je nu hoort op een koopzondag doen Hillegom geen goed. Zijn geen bezwaren, maar 

denk zoals hierboven al is gezegd het voor Hillegom moeilijk is. Ben zelf zeer positief over Mijn dorp, 

Lijkt er misschien niet op aan mijn antwoorden. Dit is mijn ervaring die ik heb in de 4 jaar dat ik nu 

mijn winkel heb. De extra koopzondagen en koopavonden ivm de sinterklaas en kerst zijn uitermate 

triest, zeker als je kijkt wat er maar open is. Hoop echt dat dit jaar iedereen wel open is.” 

16. Meesterbakker Van Maanen: 

“Koopzondagen zijn voor onze branche niet interessant.” 

17. Myriam Mode: 

“Persoonlijk maakt het mij niet uit of winkels wel of niet op zondag open mogen. Mijn winkel blijft 

gesloten in ieder geval. Het blijft omzet verschuiven en niet vergroten bij zondag openstelling. Ik 

maak met klanten afspraken op tijden na winkelsluiting als die behoefte bestaat. Maar dat ligt voor 

iedereen anders. 

18. Bestuur Koopcentrum Hillegom: 

“Wij zijn voor vrijstelling en hopen dat de ondernemers in Hillegom deze vrijstelling met 2 handen 

aangrijpen om extra omzet, danwel vermindering van de omzet, te realiseren. Als omliggende 

dorpen/steden op zondag open gaan (en dat gebeurt nu al) en Hillegom heeft deze mogelijkheid niet, 

dan stroomt op zo’n zondag omzet naar de winkeliers in de omliggende gemeenten. Deze omzet 

komt niet, en ook niet doordeweeks, terug naar Hillegom, die ben je gewoon kwijt, consumenten 

kunnen hun geld maar eenmaal uitgeven. Je zult als ondernemer/winkelier er alles aan moeten doen 

om deze omzet in Hillegom te behouden, dus ook een kans als een extra dag open op zondag. 

Wij zien ook voordelen, maar vooral het beperken van de schade. Consumenten hebben een vast 

budget wat ze kunnen uitgeven. Dit budget wil je vasthouden bij de eigen winkeliers. Er zal niet meer 

budget komen, maar je wilt wel voorkomen dat het naar “alternatieve mogelijkheden” gaat, zoals de 

winkeliers in omliggende gemeentes. Door geen gebruik te maken van deze mogelijkheid verplicht je 

de consument  die in zijn vrije tijd geld wil besteden dat ergens anders te doen, en dan heb je die 

omzet niet alleen gemist (verschoven), je bent het volledig kwijt. 

Helemaal geen bezwaren!” 
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