Voorzitter
Op onze tafel ligt een verzoek van een ondernemer in ons dorp voor een proefopenstelling van zijn
terrassen op zondag in de zomermaanden.
Een drietal opmerkingen naar aanleiding van deze brief
Wij hebben als SVP dit verzoek beoordeeld aan de hand van ons verkiezingsprogramma en
vastgesteld dat dit verzoek goed past in hetgeen wij beschrijven over een ruimere kijk op de
zondagsrust. Wij hebben gepleit tijdens de verkiezingscampagne voor een ruimere visie, die
gebaseerd is op een nieuwtestamentische kijk op de sabbat. Zie Colossenzen 2:16 ‘Laat niemand u
iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en
sabbat’. Na de verkiezingen hebben wij als SVP dus mandaat gekregen om deze visie in de praktijk te
brengen waar dat op ons pad komt en waar dat van ons gevraagd wordt. De SVP wil geen slaaf zijn
van Oudtestamentische wetten, tegelijk is zij een felle tegenstander van een 24 –uurs economie en
zal nooit pleiten voor de openstelling van winkels op zondag. De SVP is ook niet bang voor een
hellend vlak. Wij zijn er als politiek zelf bij en kunnen genomen besluiten altijd weer terugdraaien als
de gevolgen van genomen besluiten ons niet bevallen. Het is dan ook goed dat er over een PROEF
wordt gesproken.
De SVP meent dat de samenleving dynamisch is en dat er sprake mag zijn van een ontwikkeling van
ons dorp. Bunschoten-Spakenburg staat bekend om zijn zondagsrust en dat mag van de SVP ook zo
blijven. Wel is de SVP van mening dat de discussie over de visie op deze zondagsrust blijvend gevoerd
moet worden. Het kijken in de spiegel over deze zondagsrust blijft nodig. Dat gebeurt in de politiek,
in de maatschappij en ook in de kerk. Wij moeten ons als gemeentebestuur blijven afvragen wat
goed is voor onze burgers. Willen wij onze burgers en ondernemers een orthodoxe visie op de
zondagsrust voorhouden of treedt de overheid terughoudend op en geeft zij burger en ondernemer
zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om een horecagelegenheid, zwembad of museum te
bezoeken of te openen op zondag?
Ten slotte een persoonlijk woord.
Ik werd getroffen door een preek van afgelopen zondag. Gesproken werd er over Zacharia 7 waar de
vormendienst van het volk Israël wordt afgekeurd.
‘Al jarenlang wordt er bij ons in de vijfde maand getreurd en gevast. Is het werkelijk nodig dat we dat
blijven doen?’ 4 Toen richtte de HEER van de hemelse machten zich tot mij: 5 ‘Zeg tegen de bevolking
van dit land en tegen de priesters: “Wanneer jullie in de vijfde en de zevende maand rouwen en
vasten, nu al zeventig jaar lang, doe je dat dan werkelijk voor mij? 6 Ook wanneer jullie eten en
drinken, doe je dat toch omdat je het zelf wilt?”’ 7 Jullie weten toch wat de HEER bij monde van de
vroegere profeten heeft gezegd, toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig
waren, en er ook mensen woonden in de Negev en het heuvelland. 8 En nu zegt de HEER het
nogmaals, bij monde van mij, Zacharia: 9 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk
recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; 10 onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen
vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.’
Boodschap (kern)
‘Zoek het in je geloof niet in bepaalde vormen, maar richt je helemaal op de liefde tot God en je
naaste. In het bijzonder de naaste die het minder heeft dan ons, de vreemdeling in ons midden.’
Als het verzoek van Porto d’Oro tegen het licht wordt gehouden van deze boodschap dan zijn er voor
mij geen belemmeringen om tegen deze proef te zijn.

