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Geacht College van B & W en leden van de Raad,

Hoogachtend

K.v.K. Utrecht nr. 40120153

Wilt u met ons over een en ander nader van gedachten wisselen in commissie- of raadsvergadering 
of anderszins, dan zijn wij daartoe steeds bereid.

Inmiddels verblijven wij, in afwachting van uw reactie, namens het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging,

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. zijn nu in vrijwel alle gemeenten in ons land de 
coalitiebesprekingen afgerond en de colleges van B & W gevormd. Naar aanleiding daarvan 
achten wij het als bestuur van bovengenoemde vereniging -met inmiddels ruim 27.000 leden- een 
goede zaak om ons door middel van dit schrijven tot u te wenden.

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Het is gebruikelijk dat gemeenten haast automatisch ontheffing verlenen van de Zondagswet als 
de activiteit maar na 13.00 uur plaatsvindt. Echter, de Zondagswet verbiedt over de hele dag de 
zondagsrust te verstoren, bijvoorbeeld door het maken van geluid dat meer dan 200 m van de bron 
hoorbaar is. Ook door het verrichten van arbeid in beroep of bedrijf (vaak zijn het beroepsartiesten 
die optreden tijdens muziekfestivals, enz.) Gemeenten moeten de Zondagswet nadrukkelijk 
meewegen in de beoordeling of ze vergunning verlenen voor dergelijke activiteiten op zondag, 
ook na 13.00 uur, zoals enkele jaren geleden ook een gemeente erkend heeft.

Het is bijzonder te betreuren dat er in veel plaatsen steeds minder begrip en respect is voor dit 
gedeelte van de Tien geboden des Heeren. Op velerlei wijze wordt nu de zondag ontheiligd door 
sport en amusement en andere activiteiten; hoogst actueel zijn de zgn. koopzondagen. Gemeenten 
waar nog sprake is van algehele sluiting worden een uitzondering. Daarnaast is de steeds maar 
verdere verruiming een teken aan de wand. Dit is geheel in strijd met het vierde gebod van de Wet 
des Heeren waarin ons wordt voorgehouden: “Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.” Dat 
gebod des Allerhoogsten dient boven alles te gaan. Wij dringen er dan ook met alle ernst op aan 
de eerbiediging van de zondag(srust) in acht te nemen en geen medewerking te verlenen aan 
verdere uitholling van Gods heilig gebod.

Allereerst willen wij u Gods zegen toewensen bij de uitoefening van uw bijzondere ambt waar u 
zich nu (weer) voor geplaatst ziet. Het is een groot voorrecht een gemeente te mogen besturen, 
maar daarnaast ook een grote verantwoordelijkheid. Het is met name de zondagsrust en de 
zondagsheiliging welke ons zeer ter harte gaan maar ook heilzaam zijn voor een gemeente.
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