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BBL heeft vanuit de Leiderdorpse samenleving vernomen dat Albert Heijn in de Winkelhof 
voornemens is om binnen afzienbare tijd zijn filiaal ook dagelijks (7/7) te laten bevoorraden in de 
tijd van 04.00 tot 05.00 uur. 
 
Bij de commissie- en raadsbehandeling van de Winkeltijdenverordening op resp 22 april en 13 
mei dit jaar heeft BBL er op aan gedrongen om geluidsoverlast in de late avond, de nacht en in 
de vroege ochtend te voorkomen. In de raadsvergadering heeft de portefeuillehouder 
economische zaken toegezegd met de winkeliers afspraken te gaan maken om geluidsoverlast 
door laden en lossen zo veel mogelijk te beperken. 
 
De fractie van BBL heeft de volgende vragen aan het college: 
 

1. Zijn de genoemde toegezegde afspraken al door de portefeuillehouder gemaakt en zo ja 
met welk resultaat? 

 
Antwoord: 

Op 4 juli bent u door ons in kennis gesteld van de brief die wij aan de Leiderdorpse 
Ondernemersvereniging en de winkeliersverenigingen hebben toegestuurd. In deze brief vragen 
wij aandacht voor het beperken van overlast die het laden en lossen met zich mee brengt op de 
zondagen dat de winkel geopend is. 
 
Er hebben ons geen signalen bereikt dat men afwijzend tegenover ons verzoek staat. 
 
 

2. Klopt het dat Albert Heijn voornemens is binnen afzienbare tijd dagelijks goederen te 
laten lossen bij de Winkelhof op de hierboven genoemde tijden? 

 
Antwoord: 



 

 

Navraag (11 oktober) bij Albert Heijn heeft opgeleverd dat zij op door het hoofdkantoor bepaalde 
vaste tijdstippen worden bevoorraad. Van maandag tot en met zaterdag is dit tussen 03.00-04.00 
uur en op zondag tussen 12.00-17.00 uur.  
 
Landelijk beleid van Albert Heijn is dat er tussen zaterdagavond 22.00 uur en zondagmorgen 
07.00 uur de winkels niet worden bevoorraad. 
 
 

3. Wat zijn de theoretische mogelijkheden om deze lostijden onmogelijk te maken? 
 
Antwoord: 

Op grond van artikel 4:6 APV heeft het college de bevoegdheid om handhavend op te treden. 
 
 
 

4. Welke maatregelen is het college bereid te nemen om dit voornemen onmogelijk te 
maken en daarmee geluidhinder op genoemde tijden te voorkomen? 

 
Antwoord: 

Aangezien Albert Heijn niet voornemens is om de tijden voor het laden en lossen aan te passen, 
is deze vraag op dit moment niet aan de orde. 


