Inkomend Griffie gemeente Houten: 18GR0246

I Reg; 07/06/201S

Aan:

raadslid of-leden

[

B-INFO:

n

001 66

O
O

1

N

!
Casenummer:

OO

INKGR: 18GR0246

ļ RvO svr

Griffie gemeente Houten

Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: www.houten.nl

Aan het raadslid Dubbink (PvdA)
i.a.a. de leden van de raad en de commissieleden

Datum

Uw kenmerk

7 juni 2018

İ.5İ

000^2.

Uw brief van

7 mei 2018

Ons kenmerk

Bijlagen

geen

Onderwerp

Beantwoording schríftelijke vragen n.a.v. 'Herdenking 4 mei'

Geachte mevrouw Dubbink,

Op 7 mei 2018 heeft u ons schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van
Orde (RvO) over 'Herdenking 4 mei'.
U schetst de volgende situatie over de herdenking van 4 mei op het plein in het Oude Dorp: “Op 4 mei
is Nederland om 20.00 uur twee minuten stil uit respect voor de slachtoffers van oorlogsgeweld van en
na de Tweede Wereldoorlog. Ook in Houten zien we de belangstelling en het belang dat aan de
herdenking wordt geschonken, steeds meer toenemen. Het is gebruikelijk dat winkels op 4 mei om
19.00 uur sluiten of tussen 19.30 uur en 20.30 uur gesloten zijn. Dit jaar was er in veel gemeenten
discussie over wel en niet openstelling van winkels, want voor het eerst sinds zes jaar viel de
herdenking op een koopavond. Sinds de wijziging van de winkelsluitingswet in 2013 moet de
gemeente toestemming geven voor avondopenstelling op 4 mei.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is daar geen voorstander van en adviseert gemeenten met klem om
geen toestemming te geven voor de avondopenstelling op 4 mei.
Ook in Houten was er in de aanloop naar de herdenking veel discussie, onder meer op social media.
Er was onduidelijkheid welke winkels wel of niet openbleven en of hiervoor door de gemeente
toestemming gegeven was. Daarnaast bleek ook dat er tijdens de herdenking weinig eenduidigheid
was bij de horeca ondernemers wiens terrassen direct aan het plein grenzen waar de herdenking
plaatsvond: de ene horeca ondernemer had het terras tussen 19.30 - 20.30 uur gesloten, de ander
niet”.
Naar aanleiding hiervan stelde u de navolgende vragen. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1: Bent u het met ons eens dat 4 mei een belangrijk moment is om te herdenken en dat
er een afweging moet worden gemaakt tussen de economische, commerciële belangen van de
winkeliers en horecaondernemers en de herdenking van de oorlogsslachtoffers waarbij het
uitgangspunt moet zijn dat winkels en terrassen bijvoorbeeld tussen 19.30 en 20.30 uur
gesloten zijn?
Antwoord:
We zijn het met u eens dat 4 mei een belangrijk moment is om slachtoffers van oorlogsgeweld te
herdenken. We zijn van mening dat we - vanuit de afweging van de verschillende belangen gezamenlijk naar een goed evenwicht moeten streven hierin. De gemeente kan hierin niets afdwingen
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aangezien iedereen (en dus ook winkeliers en horecaondernemers) vrij is om te bepalen hoe zij
hiermee omgaan/ hier instaan en wanneer zij open zijn.
Vraag 2: Bent u het met ons eens dat er nu te veel onduidelijkheid is over de mores en/of
afspraken hoe om te gaan met een belangrijk en gevoelig moment als 4 mei en dat het
belangrijk is om hierover draagvlak bij de winkeliers en horeca ondernemers te hebben om één
lijn te trekken hoe om te gaan met openstelling van winkels en terrassen op en rond het tijdstip
van de herdenking?
Antwoord:
Om vanuit de afweging van belangen te komen tot een goed evenwicht en een waardige herdenking
in het Oude Dorp onderschrijven we het belang om in gesprek te gaan met winkeliers en
horecaondernemers. We streven ernaar om goede afspraken te maken..
Vraag 3:
Bent u bereid hierover samen met het 4S5mei Comité Houten in gesprek te
gaan met de winkeliersverenigingen in Houten en de horeca ondernemers, in het bijzonder die
horeca ondernemers die gevestigd zijn aan het plein waar de herdenkingsceremonie
plaatsvindt?
Antwoord:
We zijn bereid om samen met het 4en5 mei comité hierover in gesprek te gaan met de
winkeliersvereniging Oude Dorp en de betreffende horecaondernemers. We streven ernaar afspraken
met elkaar te maken zodat de jaarlijkse 4 mei herdenking op het plein in het Oude Dorp voortaan op
een waardige manier kan plaatsvinden. We hebben hierover al contact gezocht met het 4&Ö mei
comité en die onderschrijven deze aanpak.
Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met K. Senden via telefoonnummer (030) - 63 92 611.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders i
de secretaris,
de burgemeester,

H.S. den Bierman

de Jong
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