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Geachte heer, mevrouw,

Op 29 augustus 2022 ontvingen wij van u een brief waarin u onze aandacht vraagt voor 
de zondag(srust). Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw brief.

In mel 2022 is er een nieuw college aangetreden. De basis onder het nieuwe college is 
het coalitieakkoord “Bouwen met Vertrouwen". (te vinden op de gemeentelijke website 
www.woudenberg.nl)

In de inleiding van het coalitieakkoord staat het volgende:

“We willen een gemeente zijn waar de inwoners graag willen wonen, werken en leven.
Een gemeente waar burgers actief willen meedenken en meedoen. Waar we gedreven 
worden door waarden als verbinding, vertrouwen, daadkracht en samendoen. Waar we 
binnen en tussen gemeenschappen samenwerken, zoals verenigingen, kerken,
coöperaties en andere burgerinitiatioven. Waar we samenwerking zien als kracht om:
kansen voor Woudenberg te pakken".

ln het coalitieakkoord staat dat wij deze collegeperiode niet komen met een verruiming 
van de zondagsopening.. Voor de winkels betekent dit dat op basis van de lokale 
Winkeltijdenverordening zondagsopening niet is toegestaan.

Voor wat betreft uw oproep om bij ontheffingen van de Zondagswet de zondagsrust 
nadrukkelijk mee te wegen, volstaan wij met de constatering dat ieder genomen besluit 
moet rusten op een deugdelijke motivering.. Dat is, mocht het aan de orde zijn, niet 
anders bij situaties waarbij de Zondagswet een rol speelt. Daarbij willen wij wel de 
kanttekening plaatsen dat de Zondagswet niet verbiedt dat er activiteiten op zondag 
plaats vinden.
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Tot slot: Uw brief is gericht aan zowel het college aan de gemeenteraad.I Wij zenden een 
afschrift van deze reactie aan onze gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad zelf om 
nog een aparte reactie te geven, of kennis te nemen van onze reactie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg,
Namens dezen,

Vos 
Bestuurlijk juridisch medewerker 


