
             

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Leidschendam, 29 september 2017 

 
Geacht raadslid, 
 
Het najaar en in het bijzonder de maand december is voor de detailhandel de 
belangrijkste periode van het jaar. Niet voor niets worden in deze periode de 
winkelstraten en centra van dorpen en steden mooi aangekleed en wordt er van alles 
georganiseerd. Steeds meer hebben consumenten daarbij de behoefte buiten de 
traditionele winkeltijden hun inkopen te doen. Om er ook dit jaar een prachtig feest 
van te maken vragen wij u, wellicht ten overvloede, uw aandacht voor het volgende.  
 
Koopzondagen 
In 2017 vallen 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een maandag. Daarmee is de laatste 
dag voor deze beide feestdagen een zondag. Wij vragen u na te gaan of uw beleid ten 
aanzien van koopzondagen dit jaar adequaat is. Afhankelijk van het beleid en de 
lokale situatie zou het wenselijk kunnen zijn een (extra) koopzondag in te stellen voor 
de maand december in 2017. Omdat winkels op Kerstavond en een gewone zondag 
doorgaans eerder dan gebruikelijk dicht moeten en op de zondag later open mogen, 
vragen wij u ook om na te gaan of dit past bij de situatie komende decembermaand. 
Er is extra reden om ruimhartig om te gaan met de openingstijden, omdat anders 
extreme drukte zal ontstaan op de zaterdag. Dit kan parkeerproblemen en files tot 
gevolg hebben. 
 
Openbare werken 
Als de straat openligt, is het slecht feestvieren. Detailhandel Nederland constateert dat 
het belang van de maand december voor de detailhandel soms over het hoofd wordt 
gezien bij het doen van openbare werken. Onderhoud en herprofilering zijn 
vanzelfsprekend een goede zaak. Meestal wordt daarbij ook goed met ondernemers 
samengewerkt om zo de overlast tot een minimum te beperken. Wij roepen u op om in 
de maand december winkelstraten zo veel mogelijk te ontlasten en bij voorkeur dan 
geen werkzaamheden in of nabij winkelgebieden te plannen.  
 
Veiligheid 
In de drukke feestmaanden is ook veiligheid extra belangrijk. Als gemeente kunt u een 
belangrijk steentje bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van winkelstraten en 
winkelgebieden. Bijvoorbeeld door in de begroting ruimte te maken voor het 
verbeteren van de inrichting van winkelgebieden gericht op veiligheid of door te 
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werken aan samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers. Dat laatste 
gebeurt in veel plaatsen onder de noemer keurmerk veilig ondernemen (KVO).  
 
Wij rekenen op uw steun. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

     
 
 

Irma IJdens-Talens    Dolf Kloosterziel 
Secretaris Lokale Belangenbehartiging  Secretaris Lokale 
Belangenbehartiging    Belangenbehartiging 
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