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Een van de grote onderwerpen uit de raadsvergadering van eind oktober was de koopzondag. 
In het voorjaar was er een onderzoek geweest naar wensen voor meer koopzondagen dan de 
huidige 5 stuks in Zeist. Uitbreiding van koopzondagen is mogelijk, omdat de Eerste Kamer 
heeft ingestemd met een wetswijziging. Elke gemeente mag zelf de winkelopeningstijden, ook 
op zondag bepalen en hoeft geen aparte argumenten, zoals het toerisme, te benoemen. Snel 
na deze beslissing zag je experimenten en volledige openstelling van de koopzondagen 
opduiken overal in Nederland. Ook was de supermarktbranche heel snel met haar eis om dan 
ook maar de zondag-toeslagen af te schaffen, het argument was dat het dus reguliere 
werktijden zouden zijn. Het door de gemeente gedane onderzoek wees uit dat de grote 
supermarkten en bouw- en tuimmarkten liefst elke zondag open zijn. Grote winkelconcerns 
willen ook wel meer zondagen open, maar dan alleen als de kleine winkels ook meedoen. 
Doen de omringende winkels niet mee, dan gaat een HEMA of V&D ook niet open. De kleine 
winkels, vaak familiebedrijfjes, hebben over het algemeen helemaal geen zin om op zondag 
open te zijn. Zelfs bij de huidige vijf zondagen in Zeist zien zijn meer de nadelen dan de 
voordelen. Geen voldoende extra omzet, maar wel een hele dag die niet aan het gezin kan 
worden besteed. 
 
Een viertal partijen uit de raad heeft in de zomervakantie een voorstel gemaakt. Voor 13 
maanden zou er ge-experimenteerd moeten worden met alle zondagen mogelijke 
openingstijden, in ieder geval van 12.00 tot 18.00 uur. Dat dit dus betekend dat het vooral de 
supermarkten zullen zijn, die dit gaan gebruiken is duidelijk. Overige winkeliers, ook 
bijvoorbeeld vertegenwoordigd door het centrummanagement, zien veel meer heil in een 
uitbreiding tot bv elke maand één koopzondag. Dan kunnen er ook speciale activiteiten 
georganiseerd worden. Bij de raadsvergadering is er dan ook nog een voorstel gekomen van 
de tegenstanders om het experiment tot die 12 zondagen, met evt enkele extra 
feestzondagen erbij. Maar eigenlijk was het hele debat nutteloos. De indienende partijen 
hebben een meerderheid en waren met geen argument van hun onzalige plan af te brengen. 
 
Want er miste heel veel in het plan voor het experiment. Zoals het parkeren op zondag, wel of 
niet betaald. In een tussenzinnetje werd gezegd dat het parkeren maar niet moest 
veranderen, dus niet betaald parkeren op alle zondagen. Maar dat klopt niet met de huidige 
situatie, bij een koopzondag moet wel worden betaald. En al helemaal is gratis parkeren op 
zondag, terwijl de winkels open zijn, een vertekening van de resultaten. Zaterdag wel betalen, 
zondag niet: de keus is snel gemaakt. En wat er dan precies gemeten ging worden voor en na 
het experiment, niemand kon het vertellen. Wanneer kun je dan stellen dat de koopzondag 
elke week een succes is? Wegen de voordelen, waarvan je dus niet vooraf bepaald welke je 
gaat meten, op tegen de aantasting van zondagsrust, tegen de mogelijke aantasting van 
sociale verworvenheden. Welke overlast krijg je en hoe handhaven we dan, wat doen we met 
schoonmaak van de winkelgebieden en de aanvoer van goederen? Ook moet je bedenken dat 
bij meer uren open per week er ook meer uren voor personeel moeten worden betaald. 
Logischerwijze kan dat alleen door een hogere omzet te draaien. Dat zou voor supermarkten 
betekenen meer verkoop van voedsel. Dat klinkt nog normaal, maar nu al wordt wel tot 1/3 
deel van al ons voedsel uiteindelijk weggegooid. Door consumenten, door supermarkten en 
door de handel en industrie. Er is dus al een overconsumpte, men koop veel meer dan 
gebruikt wordt. Bij de benodigde hogere omzet kan ik dan alleen maar zien dat er dus nog 
meer overbodig zal worden gekocht. Dat maakt het ook zo vreemd dat GroenLinks die 
uitbreiding van de openingstijden wil, terwijl diezelfde partij in de Tweede kamer juist een 
voorste l  heeft  gedaan om de voedselverspi l l i ng te  verminderen. 
 
De SP is niet voor de uitbreiding van de koopzondagen in Zeist. Het is veel slimmer naar 
andere zaken te kijken om het voor de winkels in Zeist beter te maken. We hebben al met 
diverse winkeliers gesproken, die allemaal interessante oplossingen aandragen. We hopen 
echt dat ook daarnaar wordt geluisterd en men na dit experiment eens echt samen rond de 
tafel gaat zitten. 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 

ADRESSEN 

Voorzitter: 
Jan Voogdt 
Prinses Margrietlaan 289 
3708 WE  Zeist 
tel: 030-6916968 
e-mail:  
javoogdt@tomaatnet.nl 

Organisatiesecretaris: 
Mathijs Gijsbers 
Ln van Vollenhove 496 bis 
3706 AA  Zeist 
tel: 030-7510672 /  
      06-51009986 
e-mail: 
mathijs.gijsbers@gmail.com 

Lid en 

fractievoorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
      06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

Contactpersoon 

kerngroep: 
Annemieke Pluijgers 
Filips v Bourgondielaan 69 
3703 XB  Zeist 
tel: 06-46102397  
email: 
kerngroep.spzeist@gmail.com 

Actiecoördinator: 
Jantje Paasman 
Jan Scheplaan 8 
3705 LJ  Zeist 
tel: 06-21958525 

e-mail:  
jantjep@tomaatnet.nl 

Van het bestuur 

30 november, demonstratie FNV 

Afgelopen maand is een roerige geweest in Politiek Den Haag. De PvdA en de VVD 
zagen zich gesteund door enkele oppositiepartijen in hun afbraakbeleid in 
Nederland. Maar de eerste tegenslag viel al direct na het akkoord, nog voor het 
akkoord gepresenteerd was in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer stemde tegen 
een plan om de pensioenen aan te pakken en het kabinet moet de plannen 
aanpassen. Kosten van de aanpassing zijn enorm en dat wil het kabinet oplossen 
met nog meer bezuinigingen. 
Ook de SP Zeist ziet het inmiddels steeds somberder in. Het schetst dan ook niet 
uw verbazing dat we vanuit Zeist komende demonstratie van de FNV weer 
zullen steunen. Op 30 november zal deze plaatsvinden, dit maal in Utrecht. 
Dichtbij dus! FNV publiceert hierover:  

• Tienduizenden werknemers uit de zorg, de kinderopvang en bouw raken hun 

baan kwijt; 

• Leraren, politie, gevangenismedewerkers krijgen er al jaren geen cent bij; 

En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk. Werk dát er is, 
is bijna altijd onzeker. 

De FNV wil investeren in mensen en de economie. Zo blijft werk behouden 
en kunnen mensen weer kopen wat ze nodig hebben. Onze boodschap aan 
het kabinet is dan ook: koopkracht en echte banen! Bezuinigen is geen 
werk! 
 

De SP Zeist zal wederom vervoer regelen. Gaat u dit maal (weer) mee? Het is 
heel hard nodig om uw stem tegen het kabinet te laten klinken! En ondanks de 
ernst van de dag maken we er met z’n allen uiteraard ook een leuke dag van. Wilt 
u mee, dan kan u weer contact opnemen met de organisatiesecretaris van de SP 
Zeist (030-7510704 / 06-51009986 / mathijs.gijsbers@gmail.com).  
Zie ook http://www.koopkrachtenechtebanen.nl/ 
 

En verder nog de SP Zeist: 

Naast de demonstratie is er op 30 november uiteraard ook weer de markt. 
Fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy is weer aanwezig bij de marktkraam. Ook 
is het deze zaterdag Niet-Winkelen-Dag. Aandacht op de markt zal er daarom 
zijn voor duurzaamheid: hergebruik van spullen in plaats van nieuwe kopen, 
minder energie “winkelen” door zuinig omgaan met energie, en meer 
themagerelateerde onderwerpen zullen centraal staan. Uiteraard mag u ook 
langskomen bij de SP-marktkraam om andere vragen of zaken die u graag met 
onze fractievoorzitter wil delen.  
Tot slot vast vooruit kijken: 

Alvast een vooruitblik: donderdag 12 december 2013 vanaf 20:00 uur organiseert 

SP Zeist de tweede ledenvergadering omtrent de verkiezingen. De 

kandidatenlijst en het tweede concept verkiezingsprogramma zullen besproken 

worden. U krijgt hiervoor nog een officiële uitnodiging, maar schrijf deze datum 

alvast in uw agenda! 

KERNGROEP NIEUWS 

Ondanks de koude wind is het een drukke maand geweest voor de kerngroep. We 
hebben met een aantal kleine groepjes aan meerdere acties gewerkt. Zo zijn 
Mathijs en Gwildor samengekomen om de enquête die we op de Ter Braaklaan 
hebben gebruikt, om te buigen zodat hij voor de Torenflat te gebruiken is, waar we 
ook veel klachten over horen. Daarnaast is Annemieke op persoonlijke titel een 
petitie gestart om het passend onderwijs uit te stellen, welke op moment van 
typen al door 268 mensen is ondertekend, onder anderen door ons Kamerlid 
Jasper van Dijk. Verder hebben we Eduard in ons midden verwelkomd, een 
landelijk bestuurslid van ROOD. Met hem gaan we binnenkort langs scholen om 
jongeren de hemden van het lijf te vragen, met de studiefinanciering als 
aanknoopspunt. Daarnaast hebben we uiteraard ook nog lang gesproken over de 
themabijeenkomsten. Het wachten was op de afdelingen Utrechtse Heuvelrug en 
De Bilt, maar die hebben beide helaas het hoge woord gegeven dat ze niet 
meedoen met de organisatie. Maar dat betekent alleen maar dat er niets in de weg 
staat om er nu echt werk van te gaan maken! 
h t t p : / / p e t i t i e s . n l / p e t i t i e / u i t s t e l - p a s s e n d - o n d e r w i j s 


