Alle winkelzaken in Utrecht mogen open blijven tot 22.00 uur
UTRECHT
BERNIE VAN UNEN

Alle winkels in Utrecht mogen elke
dag tot 22.00 open zijn. Dat geldt
ook voor zon- en feestdagen. Het
college van b en w wil dat
vastleggen in de nieuwe
winkeltijdenverordening van 2015.
Nu nog moeten winkels een
ontheffing aanvragen om langer
open te zijn op zon- en feestdagen.
Dat is straks niet meer nodig.
Wethouder Kreijkamp
(Economische Zaken) is blij met de
vereenvoudiging: ,,Door de
aanpassing van de
Winkeltijdenverordening ontstaat er
meer ruimte voor ondernemers en
aandacht voor leefbaarheid.''
In de ogen van voorzitter Jacques
Blommendaal van
Centrummanagement Utrecht is de
verruiming van de winkeltijden een
prima maatregel. ,,Maar er
verandert niet zo veel, want
winkeliers die hun zaak langer
wilden openen, konden daarvoor
toestemming krijgen. Wat werkelijk
verandert zijn de sluittijden op
zondag. Dat was tot zeven uur en
wordt nu ook tien uur 's avonds.
Hetzelfde geldt voor de feestdagen.
We vinden dat goed. Het maakt de
zaak veel overzichtelijker.''

aan levensmiddelenwinkels, wij
pleiten dan ook voor een
sluitingstijdvrij Utrecht."
Winkels die na 22.00 uur open
willen zijn, moeten daarvoor een
ontheffing aanvragen. Leefbaarheid
en veiligheid voor de buurt en
omwonenden worden daarvoor
extra getoetst. In de
Winkeltijdenverordening Utrecht
2015 zijn hiervoor duidelijke criteria
en weigeringsgronden opgenomen.
Ook kan de ontheffing sneller
ingetrokken worden als blijkt dat de
leefbaarheid voor omwonenden in
het gedrang komt.
De Albert Heijn aan de
Amsterdamsestraatweg gaat
gewoon om 22.00 uur dicht,
evenals andere supermarkten van
het Ahold-keten in de stad. De AH
aan de Straatweg was vroeger tot
24.00 uur open, maar na klachten
over overlast moest de super op
last van de gemeente om 22.00
sluiten.
un.reageren@ad.nl

Niet ver genoeg
Voor de politieke partij Student &
Starter gaan de verruimde
sluittijden nog niet ver genoeg. De
partij wil dat eigenaren van
supermarkten volledig zelf mogen
bepalen wanneer ze open zijn. ,,De
huidige sluitingstijd van 22.00 uur in
Utrecht zorgt voor veel frustratie
onder haar inwoners,'' schrijft
Student & Starter. ,,Bij een
veranderende samenleving en het
groeien van de stad kunnen
ruimere winkeltijden niet
achterblijven. Wij vinden het
jammer dat ook met deze nieuwe
verordening Utrechters de rest van
de nacht nergens terechtkunnen.
Ook na 02.00 uur is er behoefte
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