Snelpost maart ’20 enquete formulier

Beste Ondernemer/Bedrijfsleider,
Het adviseren van verruiming openingstijden, bijvoorbeeld op feestdagen of extra zondagen blijft een
lastig onderwerp. Tijdens het Ondernemersontbijt van 19 februari, waarbij we onderstaande 3 dagen
aan de orde hebben gesteld, is maar weer eens gebleken hoe verdeeld de meningen hierover zijn.
Aansluitend zijn er ook nog suggesties naar voren gebracht met betrekking tot verruiming van het
aantal koopzondagen en feestdagen.
Verwacht van het OOG bestuur geen advies, maar we willen wel graag de mening peilen bij de
ondernemers. Het is heel lastig om hieruit een eensluidend advies te geven, want elke ondernemer
maakt een andere afweging om wel of niet open te zijn. Het is ook afhankelijk van de locatie in de
stad, de specifieke branche en de gezamenlijke activiteiten die straten onderling willen gaan
organiseren. Maar we vragen daarbij wel uw medewerking.
Probeer in uw straat te inventariseren of er behoefte is voor extra openingstijden tijdens
onderstaande 3 specifieke dagen respectievelijk de vraag voor verruiming van het aantal
koopzondagen/feestdagen.

Als bijlage bij deze Snelpost is een reactieformulier gevoegd:
KONINGSDAG – BEVRIJDINGSDAG – 1E PINKSTERDAG (KOOPZONDAG?)
Binnenkort zijn er 3 dagen waarover ongetwijfeld gediscussieerd gaat worden over al dan
niet OPEN zijn:
KONINGSDAG
MAANDAG
27 APRIL

Verschillende ondernemers (Hema, Paard van Troje, Bomont, Koperen
Tuin) hebben aangegeven gewoon open te zijn, ook rekening houdend
met de drukbezochte Veste festiviteiten.
Op de Grote Markt zullen meerdere activiteiten worden
georganiseerd.
BEVRIJDINGSDAG Dit jaar is het een lustrumjaar, winkels mogen open zijn.
DINSDAG 5 MEI
De weekmarkt verschuift naar de Oostwal
KOOPZONDAG
Normaal gesproken hebben we koopzondag op de laatste zondag van
31 MEI is
de maand. Dit jaar valt dit gelijk met 1e Pinksteren.
1E PINKSTERDAG Op 1e Pinksterdag is er op de Grote Markt het drukbezochte
evenement VEGENEMENT

VERRUIMING KOOPZONDAGEN TIJDENS DE ZOMERPERIODE
Het adviseren over wel of niet openstellen van de winkels op meerdere zondagen en
feestdagen is voor OOG ondoenlijk.
De meningen hierover bij de achterban zijn zeer verdeeld.
Sinds 2018 kunnen de winkels gebruik maken de mogelijkheid om op alle zondag om open te
zijn.
OOG heeft aangegeven de laatste zondag van de maand centraal te stellen (aangevuld met
alle andere zondagen in december), waarbij we de koopzondag ondersteunen met promotie
en activiteiten. Veelgehoorde klacht van bezoekers/consumenten is dat er te weinig winkels
meedoen aan de openstelling op zondag, waardoor men toch teleurgesteld naar huis gaat.
SUGGESTIE: overleg zo mogelijk binnen uw straat, uw buurman/buurvrouw of er
behoefte is aan gezamenlijke standpunt in UW straat.
Geef dan het resultaat door aan info@oogfocus.nl, zodat wij het standpunt per straat tijdig
door kunnen geven aan alle ondernemers in de binnenstad.
OPENSTELLING OP FEESTDAGEN
Naast de reguliere zondagen worden er ook vragen gesteld met betrekking tot de
verschillende feestdagen,
zoals 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksteren en periode Kerst.

