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Betreft:winkelzondagen verordening 

Geacht College en Raadsleden Gemeente Koggenland, 

t.a.v. Wethouder C van de Pol, 

Om een inzicht te krijgen voor wijziging van bovenvermelde verordening is na evaluatie een enquête 
met vragen opgesteld voor winkeliers en omwonenden en verstuurd en bewoners konden meedoen 
met een online mogelijkheid. 

Als bijlagen zijn de uitkomsten bijgevoegd 21 winkeliers en 66 bewoners terugontvangen met 
uitkomsten en 144 online ,deze zijn niet te traceren en niet bijgevoegd 

Het voorstel voor wijziging door College en wethouder geeft iedere keer aan dat de uitslagen van 
de enquête de meerderheden van winkeliers en bewoners aanleiding zijn voor wijziging wat er leeft 
in Koggenland en een forse bijdrage leveren voor verandering 

Het aantal stemmers e.d. is natuurlijk minimaal maar de betreffende uitslagen zijn precies 
andersom Ik heb de vragenlijsten uitgefilterd en kom tot de conclusie dat ver de meerderheid 
van winkeliers en bewoners,geen aanpassing behoeven t.a.v. zondagen en de uitslag van overlast is 
volledig uit zijn verband gehaald ,daar 11 bewoners zeggen duidelijk overlast te hebben en de rest 
ver van de winkelcentra wonen en kunnen natuurlijk geen overlast hiervan hebben. Klinkt wel 
lekker 83 procent geen overlast 

Het College met wethouder voorop brengt ons allen op een dwaalspoor en zet ons allen op het 
verkeerde been en ik zie het als ons gewoon voorliegen ,daar de cijfers volledig andersom zijn 
,alleen levensmiddelenbranche met enkele winkeliers zullen er baat bij hebben. 

Zelf ben ik niet tegen wijziging van deze wet en geen enkel belang maar de manier van aanbieden en 
de argumenten,die hiervoor gebruikt worden zijn niet juist en daarom een nader onderzoek nodig. 

De deelnemers van enquête hebben het recht de uitslagen met details geïnformeerd te worden en 
wij als bewoners van Kogganļaf àrsĩéĩļaêken U deze volledig vermeld in het Kogge nieuws te 
publiceren In afwachtitiggggffi atfeofèìh Met bijlagen 


