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Geachte heer, mevrouw, 

Op 8 oktober j l . is het raadsvoorstel 'De levendige stad, ook op zondagen' in de 
raadscommissie Werk en Inkomen behandeld. Door wethouder Van Keulen is 
toegezegd u schriftelijk te informeren over de dialoog die wij al voeren en verder 
zullen voeren met ondernemers over activiteiten en winkelopening op de zondagen. 

Het college wil dat Groningen ook op zondag een aantrekkelijke en levendige stad is 
om te verblijven en te winkelen. Wij benadrukken graag nog dat het niet de bedoeling 
is om van de zondagen alleen een extra koopdag te maken. Het moet vooral heel erg 
leuk en uitnodigend zijn om naar de stad te komen. Dat kunnen we samen met 
ondememers(verenigingen) en bijvoorbeeld ook met culturele instellingen bereiken als 
we erin slagen een programmering tot stand te brengen waarbij iedere zondag ergens 
in de stad wel lets te beleven valt. Dat trekt Stadjers, bezoekers, studenten en bedrijven 
aan. Winkelopening op de zondagen kan deze magneetwerking ondersteunen. 

Zoals de Groningen City Club (GCC) in haar brief heeft geschreven, is het de 
verwachting dat de meeste detaillisten in het kemwinkelgebied geopend zijn op de 
zondagen. De GCC stelt voor dat de winkelstraten met veel klein ondernemerschap 
buiten het kemwinkelgebied elkaar om de zoveel weken afwisselen met het 
organiseren van een bijzondere actie of een aansprekend thema. Via gerichte 
marketingacties wordt de consument dan nadrukkelijk op deze bijzondere 
winkelstraten gewezen. Iedere zondag valt er dan volgens een roulerend systeem 
ergens in een winkelstraat buiten het kemwinkelgebied iets speciaals te beleven. Naar 
verwachting sluiten de winkeliers qua winkelopening aan bij de zondagen waarop er 
een specifieke activiteit plaatsvindt in hun straat. Dat is niet verplicht; winkeliers 
kunnen zelf de afweging maken of zij willen meedoen. 

Na het coUegebesluit over 'De levendige stad, ook op zondagen' zijn verschillende 
organisaties begonnen met het maken van plannen voor zondagse activiteiten. Het 
maken van gezamenlijke plannen vraagt veel afstemming en kost ook tijd. 



In de afgelopen periode is regelmatig contact geweest met de stichting Marketing 
Groningen en de GCC over een gerichte marketingcampagne en programmering op 
zondagen indien uw raad op 29 oktober 2014 instemt met het raadsvoorstel. Op dit 
moment worden voorstellen uitgewerkt voor kinderprogrammering en -opvang in de 
binnenstad, het uitbouwen van straattheater, culturele zondagen in samenwerking met 
culturele instellingen, markten met design, mode en lekkemijen. Ook wordt 
onderzocht of de VVV-winkel en de Martinitoren opengesteld kunnen worden op de 
zondagen. 
Verder is met Marketing Groningen afgesproken dat zij samen met de GCC een sessie 
zullen leiden over het organiseren van activiteiten op zondagen tijdens 
inspiratiefestival Let's Gro op 21/22 november 2014. Alle winkeliers in de stad, groot 
en klein, zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. 

Er is een aantal winkelstraten waar het organiseren van gezamenlijke activiteiten al 
loopt. Voorbeelden daarvan zijn de Zwanestraat en de Oosterstraat. De winkeliers-
verenigingen staan voorzichtig positief ten opzichte van de zondagopening. Zij geven 
aan te verwachten dat niet alle (kleine) ondernemers elke zondag daadwerkelijk open 
gaan. Op dit moment zijn nog geen extra gezamenlijke acties vanuit de 
straatverenigingen gepland voor de zondagen. Zo mogelijk, en als daar behoefte aan is 
vanuit de leden, zullen zij wel gezamenlijke acties gaan bedenken. 
Er is regelmatig contact tussen de gemeente en deze verenigingen waarbij onder 
andere wordt besproken hoe de gemeente hen kan ondersteunen. 

In September j l . zijn afspraken ingepland voor een bestuurlijk werkbezoek aan een 
achttal wijkwinkelcentra waar ook veel kleine winkeliers gevestigd zijn. 
Het bezoekschema ziet er voorlopig als volgt uit: 
• 10 oktober: winkelcentra Rljksweg, Lewenborg en Beijum. 
• 23 oktober: winkelcentrum Paddepoel. 
• 27 oktober: winkelcentra Reitdiep en Hoogkerk. 
• 5 november: winkelcentrum Helpman. 
• 14 november: winkelcentrum Overwinningsplein. 

Daamaast heeft de gemeente contact opgenomen met de 18 mensen die de 
gemeenteraad een mailbericht hebben toegestuurd voor de raadscommissie van 8 
oktober j l . Zes van hen zitten in het Algemeen Bestuur van de GCC. Als 
straatcontactpersoon treden zij op namens hun straat. Om die reden is hen gevraagd of 
zij behoefte hebben aan een bestuurlijk bezoek aan meerdere winkeliers in hun eigen 
winkelstraat. We maken bij deze bezoeken graag gebruik van de ondersteuning die 
door de GCC is aangeboden. Tijdens de bezoeken zai de vraag centraal staan wat zij 
nodig hebben, hoe de gemeente hen tegemoet kan komen en kan ondersteunen. Met 
andere winkeliers is een ambtelijk bezoek ingepland. 



Tot slot zai vanuit de gemeente contact gezocht worden met de voorzitters van de 
overige winkelstraatverenigingen in het centrum over het onderwerp 'levendige 
zondagen'. 

Wij verwachten u met deze brief inzicht te hebben gegeven in de contacten met ook 
kleine ondememers over de invuliing van de levendige zondagen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

d6. bui 
d r . ^ . 

gemeester, 
(Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 


