
Raadsvoorstel;  aanpassing winkeltijden beleid 

 
Voorzitter, 
 
In de raadsvergadering van 20 januari 2009 heeft de gemeenteraad het 
winkeltijden beleid (toeristisch regime naar Maastrichts model) vastgesteld 
voor de periode 2009-2012. 
 
In die vergadering heb ik mijn bijdrage inzake de winkeltijden afgesloten met 
de woorden:”verder wil ik tegen de oppositie en coalitie zeggen dat de rek er 
voor de huidige CDA- fractie nu totaal uit is en de fractie bij iedere verdere 
verruiming van het winkeltijden beleid een krachtig NEE zal laten horen. 
 
Dames en heren, ondanks, of misschien wel dankzij alle argumenten en 
rapporten die we de afgelopen weken tot maanden gezien hebben is deze CDA-
fractie nog meer gesterkt en daardoor van mening gebleven dat verdere 
verruiming niet gewenst, nee, zelfs ongewenst is. 
En geloof mij, wij hebben ons huiswerk meer dan gedaan. 
Ik zal u dit toelichten vanuit verschillende invalshoeken. 
 
Wij hebben veel rapporten, artikelen en onderzoeken gezien die iets zeiden 
over de financieel-economische noodzaak om winkeltijden te verruimen. 
Het valt ons op dat er steeds gezegd wordt hoe graag mensen winkelen in 
Maastricht en ook lezen wij de conclusie dat als we de winkels 5 uur extra open 
doen door middel van een wekelijkse koopzondag, we meer omzet zullen 
krijgen. 
Maar dit wordt nergens inhoudelijk onderbouwd. 
Wij geloven dan ook niet dat we met het bestaande winkelaanbod de omzet nog 
verder kunnen verhogen. 
In Roermond werkt dit wel, omdat die als extra publiekstrekker een outlet kreeg 
dat kort bij het stadscentrum ligt en zo als vliegwiel functie werkt. 
Het outlet in Maasmechelen doet dit niet voor de binnenstad van Maastricht 
want het ligt te ver weg. 
 
In het NRC van 16 januari jl. lazen we dat Nederland overbewinkeld is en dat 
daardoor veel winkels en ketens omvallen. 
Uit recentelijk onderzoek blijkt dat Maastricht vergeleken met de rest van 
Nederland ( Maastricht 9,2% en Nederland 6,6%) meer leegstaand 
winkelvloeroppervlak heeft en dat leegstand met name in het centrum een 
groeiend probleem is. Is het dan wel zo verstandig om nog meer winkeltijd te 
verdelen over steeds meer lege winkels?  
 
Bovendien zien we dat het winkelaanbod in de steden steeds meer op elkaar 
gaat lijken. Het winkelaanbod wordt een grote eenheidsworst en dat komt met 
name omdat de kleine zelfstandige winkelier niet beschermd wordt door ons 
gemeentelijk beleid en alleen de grootwinkelbedrijven dankzij hun overmacht 
kunnen overleven. Resultaat: alle speciaal zaken verdwijnen uit het 
winkelbeeld en dat gaat dan snel, denk maar eens terug aan Bury, Mevri, 
Groutaers en Schnabel. 
 



Voorzitter deze wethouder geeft aan dat iedere winkelier zelf mag bepalen of hij 
zondags open wil. 
Wethouder, zo wordt het een ratjetoe. Zelfs het Centrummanagement, die haar 
stem laat horen en ook nog eens een voorkeur aangeeft en dat terwijl ze de 
belangen van grote en kleine winkels zou moeten behartigen zegt expliciet dat 
het wel eens jaren kan duren eer 75% van alle winkeliers in de binnenstad op 
iedere koopzondag hun winkeldeur zal openen. 
Collega’s laten wij nu eerst zorgen dat met de huidige 21 koopzondagen alle 
winkels open zijn en het winkelend publiek niet voor een gesloten deur staat. 
 
Dan de werkgelegenheid, het getuigt van naïviteit te denken dat de 
kaartenbakken van de sociale dienst leger zullen worden door deze maatregel. 
Het aantal fulltimers gaat hierdoor echt niet omhoog. In tegendeel, men zal 
creatief gaan spelen met nuluren contracten en parttimers. 
Bovendien maken wij ons zorgen over het serviceniveau in de winkels dat 
onherroepelijk achteruit zal gaan als je zo goedkoop mogelijke krachten op de 
duurste dag van de week gaat inzetten. Dit is gewoon niet goed voor de naam 
van Maastricht die hoort kwaliteit uit te stralen op het gebied van service en 
product kennis. 
 
In het flycatcher rapport lezen wij dat winkeliers zich ZELF ook zorgen maken 
over het werven, plannen en behouden van goed winkelpersoneel, het 
behouden van een goede werk/ privébalans en het beperken van de kosten. 
 
Voorzitter, u begrijpt dat alle economische argumenten die ons aangereikt zijn 
ons niet hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van een verruiming van 
de winkeltijden. 
Deze verruiming gaat de Maastrichtse economie echt niet redden. 
Sterker nog, deze éénzijdige benadering belemmert ons om juist andere 
kansen te grijpen! 
 
U weet, het CDA is een partij die veel waarde hecht aan saamhorigheid en 
solidariteit in de samenleving. Naast arbeider, producent en consument zien 
wij de mens ook als een sociaal wezen: gericht op samenspraak en 
ontmoeting, in gezin- en familieverband, in sport en vereniging. 
Natuurlijk, economie en werkgelegenheid zijn belangrijke motors, maar 
uiteindelijk zijn het de mensen in al hun facetten die samen Maastricht maken 
tot een unieke en bijzondere stad. 
 
Horeca en vrije tijd zijn zeker zo belangrijk en wellicht veel belangrijker voor 
onze economie! Miljoenen bezoekers worden naar onze stad gelokt dankzij de 
honderden evenementen zoals Magisch Maastricht, Carnaval, de 
Heiligdomsvaart, het Preuvenemint, Tefaf, enz. 
 
 
Ook onze 120.000 inwoners genieten bijna allen met volle teugen van deze 
bijzondere dagen. 
Wij ontmoeten elkaar via het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
Om nog even op dat laatste in te zoomen: we weten allen wat ons te wachten 
staat met de bezuinigingen op welzijn en zorg, zonder nog meer mantelzorgers 



gaan wij het hier echt niet redden en vallen onze ouderen en gehandicapten 
tussen wal en schip. 
Collega’s laten wij dit vooral niet uit het oog verliezen als wij die ene kostbare 
rustdag in de week gaan opofferen. 
Ook uit enquêtes onder de Maastrichtse burgers zelf blijkt dat er echt geen 
substantiële behoefte is om ruimere winkeltijden te hebben. Zij vinden 21 
koopzondagen genoeg. 
 
Voorzitter, begrijp ons niet verkeerd. 
Ook wij weten dat we toeristen en bezoekers naar onze stad moeten lokken, het 
liefs voor een meerdaags verblijf. 
Ook wij begrijpen dat het belangrijk is dat er iets te beleven is in de stad en wel 
voor een zo breed mogelijk publiek. 
Maar waarom moet dat nou altijd weer shoppen zijn? 
Dat kan je tenslotte in elke stad. Wij roepen op MAASTRICHT LAAT JE 
JUWELEN ZIEN! Gebruik het bijzondere karakter van Maastricht als vliegwiel 
om mensen aan te trekken en iets te bieden voor de bezoekers, burgers en 
studenten van onze stad. De Bourgondische sfeer, de historische gebouwen, 
de vele culturele talenten. 
 
Maastricht kan iets prachtigs neerzetten als ze dat wil. 
Laten wij ons in godsnaam onderscheiden van andere steden door onze 
juwelen op te poetsen en te laten schitteren. 
Maak een mooie opmaat naar Maastricht Culturele Hoofdstad en gebruik die 
zondagen om onze bezoekers iets bijzonders te bieden, iets dat ze niet in 
andere steden vinden, iets aparts. Niet nog meer winkelen, dat kan je al op 
zoveel andere plaatsen. 
Die paar extra uurtjes voegen niets toe aan Maastricht maar remmen ons juist 
af in onze groei en bloei. 
 
Voorzitter, tot zover onze 1e termijn. 


