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Uw brief van I 8 oktober 201 8 is door ons ontvangen. Hierin stelt u vragen op grond van

artikel 40 Reglement van Orde met betrekking tot ontheffingen voor ondernemers voor het
centrumgebied op zondag. Excuses voor onze verlate reactie. Hieronder onze reactie.

U geeft aan dat in gesprekken met uw fractie door ondernemers is aangegeven dat zij graag in

aanmerking komen voor ontheffing op zondag om met de auto bij de winkel/onderneming te
komen. U vraagt:

Zijn dit soort verzoeken ook bekend bij het college?
De laatste tijd hebben ons inderdaad signalen bereikt dat ondernemers behoefte hebben op
zondag bij hun winkel/onderneming te kunnen komen met de auto. De koopzondagen nemen

steeds vastere vormen aan waardoor die behoefte ook steeds groter wordt.

Ziet het college mogelijkheden om tot een gepaste oplossing te komen voor deze

ondernemers?

Ja, we zijn voornemens de expeditietijden uit te breiden naar de zondagen. Nu is

expeditieverkeer nog niet toegestaan op zondag. Ook zijn we voornemens het tijdsblok in de
middag (rondom sluitingstijd) te verruimen zodat ondernemers meer tijd hebben om aan het
eind van de werkdag ook met de auto bij de winkel/onderneming te komen. Dit zal binnenkort
in het verkeersbesluit en op de bebording worden aangepast.
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