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Geachte gemeenteraad,
Het college van burgemeester en wethouders heeft u aangeboden een raadsvoorstel betreffende
verruiming openingstijden op zondag/ bevoorrading op zondag.
In het voorstel staat dat de Jumbo supermarkt aan het Bastiaansplein heeft verzocht om op zondag langer
open te mogen zijn. Om dit mogelijke te maken zou artikel 9 van de Winkeltijdenverordening Delft
aangepast moeten worden. De huidige tekst van dit artikel luidt:
“De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden in verband met de toeristische
aantrekkingskracht voor de gehele gemeente niet tussen 9.00 en 18.00 uur. Als beperking geldt hierbij dat
geen bevoorrading mag plaatsvinden.”
De nieuwe tekst van artikel 9 zou volgens het raadsvoorstel luiden:
”De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden in verband met de toeristische
aantrekkingskracht van de stad voor de gehele gemeente niet tussen 9.00 en 20.00 uur.”
In de Winkeltijdenverordening Delft staat tevens dat de exploitatie van een winkel geen gevaar mag
opleveren voor de veiligheid en het woon‐ en leefklimaat ter plaatse.
Volgens het raadsvoorstel mag er voortaan, anders dan nu het geval, op zondag de hele dag vanaf ’s
morgens vroeg bevoorraad worden.
Het raadsvoorstel brengt naar onze mening het woon‐ en leefklimaat in de binnenstad in gevaar.
De Belangenvereniging Zuidpoort zal via een separate brief in detail ingaan op de situatie bij Jumbo en het
Bastiaansplein.
Wij hebben in juni 2015 de notitie Vrachtverkeer in de binnenstad van Delft, een inventarisatie van
problemen en oplossingen, aangeboden aan het college. Toen is door wethouder Harpe ons een integraal
antwoord mede namens de twee andere portefeuillehouders van de binnenstad toegezegd. In de eerste
helft van 2016 komt het college met een nota Regulering Logistiek binnenstad en een Nota Autoluwe
Binnenstad. De bevoorradingstijden zullen hier een deel van moeten uitmaken. Het is niet logisch om
vooruitlopend daarop beslissingen te nemen over een belangrijk onderdeel van deze plannen, te weten
de bevoorradingstijden. Daarnaast is het ook onverstandig, omdat hiermee een stuk speelruimte in de
discussie rond het oplossen van het vrachtverkeerprobleem in de binnenstad wordt weggegeven. In het
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voorliggende raadsvoorstel is ook geen reden aangevoerd die het noodzakelijk maakt om de verruiming
van de openingstijden en de bevoorrading op zondag op zo korte termijn in te voeren en niet te wachten
op de voorstellen voor het vrachtverkeer in de binnenstad in de eerste helft van 2016.
In het toelichtend memo stelt het college dat het verbod op bevoorrading op zondag niet gehandhaafd
wordt , omdat er niet geklaagd wordt. Dit is de omgekeerde wereld. Bij het stellen van een regel hoort
handhaven. Wij maken bezwaar tegen deze wijze van redeneren van het college.
Wij verzoeken u



niet akkoord te gaan met het voorliggende raadsvoorstel en te wachten op de nieuwe voorstellen
voor het vrachtverkeer in de binnenstad van het college;
te bewerkstelligen dat de bewonersbelangenverenigingen in de binnenstad actief kunnen
deelnemen aan het tot stand komen van de nieuwe voorstellen voor het vrachtverkeer in de
binnenstad van het college.
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