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Meerderheid:
volg A'damse
zondagopening
DOOR ÁNDRÉ GERRITSEN

AMSTELVEEN - Als in
Amsterdam álle winkels op
zondag open mogen zijn,
dan groeit het aantal lokale
voorstanders van een wekelijkse Amstelveense zondagopenstelling met vijf procent.
Dit blijkt uit een telefonische
enquête onder 358 Amstelveners, uitgevoerd door de
hoofdstedelijke Dienst Onderzoek en Statistiek in opdracht van de fracties van
VVD en D66 in de Amstelveense raad.
,,53 procent van de Amstelveners is voor een wekelijkse
koopzondag in Amstelveen,"
aldus VVD-woordvoerder
Marius Rietdijk. ,,Als Amsterdam besluit winkels de
vrijheid te geven om hun
deuren op zondag te openen,
groeit het aandeel voorstanders in Amstelveen naar 58
procent. 31 procent is overigens tegen een wekelijkse
zondagopenstelling. "
Lees elders in deze krant
'Weinig draagvlak voor 24/7
aatschappij'.
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Weinig draagvlak voor
24/7-maatschappij
AMSTELVEEN - Het
draagvlak voor het volledig
vrijgeven van de openingstijden, zodat winkels zeven dagen per week 24 uur geopend mogen zijn, is gering:
zestig procent is daar tegen,
33 procent voor. Een 24/7maatschappij naar Amerikaans model is (voorlopig)
dus niet gewenst
Dit blijkt uit een telefonische
enquête onder 358 Amstelveners in opdracht van van de
VVD en D66. De raadsfracties
peilden de belangstelling voor
een wekelijke koopzondag.
"Dit thema is nu extra actueel
geworden omdat alle winkels
in Amsterdam vanaf volgend
jaar alle zondagen open mogen," aldus VVD-woordvoerder Marius Rietdijk. "Dit kan
leiden tot een leegloop van het
winkelend publiek uit Amstelveen. Entoteconornische
schade van de detailhandel."
"D66 en de VVD willen dat
de wens van de meerderheid
van de
Amstelveense burgers wordt
gehonoreerd om in hun drukke
werkzame leven de vrijheid te
hebben om op zondag boodschappen te kunnen doen en
zich in het Amstelveense winkelcentrum en elders te kunnen vermaken."
Over de vraag of de openstelling op koopzondagen heel
Amstelveen of alleen het centrum zou moeten betreffen
zijn de meningen verdeeld: 47
procent opteert voor openstelling die beperkt blijft tot het
centrum; veertig procent ziet
het liefst dat de winkels in
heel Ams~lveen open mogen.
Het meest genoemde argument vsn voorstanders is het
gemak (53%) en plezier
(25%), dat vanuit het perspectiefvan consument ontstaat
door openstelling op zondag.
De meer principiële overwe-
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ging dat winkeliers zelf moeten kunnen uitmaken of zij op
zondag open kunnen zijn
speelt minder vaak een rol
(13%).
Bij tegenstanders is de al dan
niet religieus gemotiveerde
overweging dat de zondag een
rustdag hoort te zijn de belangrijkste overweging (44%).
De meer principiële overweging die kan worden samengevat onder de noemer 'consuminderen' speelt veel minder
vaak een rol (12%).
Jongeren (tot 40 jaar) zijn vaker (72%) voor een wekelijkse
koopzondag dan 65-plussers
(42%). Verder blijkt dat mannen vaker dan vrouwen voor
zondagsopenstelling zijn. Ongeveer de helft (49%) van de
ondervraagden geeft aan in
geval van een wekelijkse
koopzondag vaker te gaan
winkelen.

