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Rhoon, 1 mei 2013
Betreft: verzoek tot uitbreiding winkelopening op zondag.
Geachte leden van het college,
Intratuin Rhoon B.V. heeft evenals vele andere ondernemers hinder van de recessie.
Daarnaast speelt het aanhoudende slechte weer ons danig parten. De directie en de
medewerkers doen hun uiterste best het tij te keren en kunnen daarbij uw begrip en hulp
hard gebruiken.
In de praktijk blijkt dat uitbreiding van de openingsuren een deel van de oplossing is.
Sinds wij begin mei de openingsuren op werkdagen uitgebreid hebben zien wij een
toename van het aantal klanten tijdens de avonduren. Daarnaast wordt door de klanten
in de avonduren duidelijk aangegeven dat zij, indien Intratuin Rhoon niet geopend was,
naar een tuincentrum of bouwmarkt in een andere gemeente gegaan waren omdat zij op
deze avond hun aankopen wilden doen.
Om ons heen zien we dat meerdere tuincentra en bouwmarkten op de zondagen geopend
zijn. Ook Intratuin Rhoon B.V. heeft grote behoefte aan meer koopzondagen tijdens de
voor ons belangrijke seizoenen, dat wil zeggen in de maanden: maart, april, mei,
oktober, november en december.
Wij verzoeken het college vriendelijk doch dringend het plaatselijke beleid ten aanzien
van de winkelopeningen op zondag te herzien en Intratuin Rhoon B.V. een eerlijkere
concurrentiepositie te bieden ten opzichte van de ondernemers in de aangrenzende
gemeenten.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Intratuin Rhoon B.V.
Stationsstraat 5,
3161 GH Rhoon
.Namens de directie
Ria tóddèf, managementassistente
06-13343864
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