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Huidige situatie
1.

Bezoekt u wel eens een supermarkt op zondag in een andere gemeente? Vs. Wijk

Bezoekt u wel eens een
supermarkt op zondag in
een andere gemeente?
Wijk
% Ja
Wijk 1 (n=153)
21,8%
Wijk 2 (n=197)
15,0%
Wijk 3 (n=94)
17,6%
Wijk 4 (n=103)
21,4%
Wijk 5 (n=14)
25,0%
Wijk 6 (n=375)
16,5%
Wijk 7 (n=225)
15,9%
Wijk 8 (n=37)
18,2%
Wijk 9 (n=201)
15,4%
Wijk 11 (n=145)
40,6%
Wijk 31 (n=132)
32,7%
Totaal (n=1.676)
21,4%
Gewenste situatie
2.

Naar welk van de onderstaande situaties gaat uw voorkeur uit? Vs. Wijk
Naar welk van de onderstaande situaties gaat uw voorkeur uit voor 2016?

Wijk
Wijk 1 (n=153)
Wijk 2 (n=197)
Wijk 3 (n=94)
Wijk 4 (n=103)
Wijk 5 (n=14)
Wijk 6 (n=375)
Wijk 7 (n=225)
Wijk 8 (n=37)
Wijk 9 (n=201)
Wijk 11 (n=145)
Wijk 31 (n=132)

Openstelling
van alle
supermarkten
op zondag
54%
42%
40%
43%
38%
54%
62%
52%
38%
47%
35%

Totaal (n=1.676)

47%

Huidige
situatie
15%
17%
29%
27%
8%
17%
17%
10%
15%
18%
20%

Alle
supermarkten
gesloten op
zondag
17%
24%
14%
17%
23%
17%
9%
10%
33%
15%
14%

Geen
voorkeur
11%
14%
10%
8%
23%
8%
8%
24%
10%
18%
22%

Anders,
namelijk
3%
2%
7%
5%
8%
5%
2%
5%
4%
2%
9%

Weet ik
niet
0%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%

18%

18%

12%

4%

1%
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3.

Hoe laat zou u het liefst willen winkelen op zondag in een supermarkt? Vs. aangegeven
tijdsblokken

Hoe laat zou u het liefst willen winkelen op
zondag in een supermarkt? (niet gewogen)
Tussen 16.00 uur en 18.00 uur
196
Tussen 14.00 uur en 16.00 uur
158
Tussen 12.00 uur en 18.00 uur
108
Tussen 14.00 uur en 18.00 uur
96
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur
50
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur
49
Tussen 12.00 uur en 16.00 uur
49
Tussen 16.00 uur en 20.00 uur
42
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
33
Tussen 14.00 uur en 20.00 uur
33
Tussen 10.00 uur en 18.00 uur
32
Tussen 12.00 uur en 20.00 uur
26
Wijze van lezen tabel: 33 mensen hebben aangegeven dat zij tussen 14.00 uur en 20.00 uur
willen winkelen. Zij hebben drie tijdsblokken aangevinkt.
4. Naar welk van de onderstaande situaties gaat uw voorkeur uit voor 2016?
Antwoordoptie: anders, namelijk:
Naar welk van de onderstaande situaties gaat uw voorkeur uit voor 2016? Anders, namelijk:
1 supermarkt open voor dringende boodschappen
Aan supermarkt zelf over laten wanneer open
alle supermarkten afwisselen
Alle supermarkten open, als zij dat willen en alleen op de ochtend, tot bijvoorbeeld 13.00
uur.
Alle winkels open op zondag.
allemaal open of allemaal gesloten
Alles open hoeft niet,als het maar niet telkens wisselg
Als er supermarkten open zijn op zondag dan maar de hele dag.
dat supermarkten zelf mogen weten of ze op zondag open zijn.
de keuze aan de winkelier laten
de ondernemers moeten dat zelf kunnen beslissen, in overleg met de omwonenden
een supermarkt in de binnenstad van Doetinchem heeft de voorkeur
eerder dus langer open (b.v. vanaf 10 uur) eventueel minder supermarkten
Eigenaren zelf beslissen
Er is met elke dag met supermarkt-openingen tot 21 uur méér dat genoeg ruimte om
etenswaar in te slaan.
Geen koopzondag
geen supermarkt op zondag
geen winkels open op zondag
geopend vrije keuze
gesloten
huidige situatie maar dan met vroege openingstijden zoals in buurgemeentes. b.v. open
v.a
iedere winkel zelfde maximum aantal uren open per week
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Ik ga altijd naar de ah op de huet
ik wil het niet voor andere mensen invullen , hen gun ik het wel maar voor mogen alle
supermarkten dicht omdat we steeds meer een 24uurs economie hebben.
ik zou dit aan de winkels overlaten, mogen ze voldoende omzet maken en daar profijt van
hebben, verdient gemeente, mensen die werken en de klanten zijn tevreden!
in afstemming met de lokale bewoners, dmv een enquete bijvoorbeeld of er behoefte aan
is. Dus het hoeven er niet persé drie supermarkten te zijn die open zijn maar meer
beïnvloed door de vraag en daar het aanbod op afstemmen.
in de ochtenduren b.v.08.00 uur-12.00 uur
In elke plaats binnen de gemeente een supermarkt open
in ieder geval 1 supermarkt per wijk
in iedere plaats 1 winkel open
indien het toch moet vind ik 1 supermarkt open voldoende.
laat de keus aan de supermarkten zelf
laat het aan de supermarkten zelf over om open of gesloten te zijn
Laat supermarkten het zelf bepalen
Laat supermarkten zelf beslissen
Laat winkels het zelf bepalen
langere openingstijden bv vanaf 12.00
laten ze dat zelf bepalen
laten zoals het nu is slechts een klein aantal op zondag
meer supermarkten en andere openingtijd: bv. 14..0- 19.00 (door gasten ineens)
mogelijkheid voor algehele openstelling, maar iedere supermarkt kan zelf bepalen of ze hier
wel of niet aan meedoen.
Niet alle supermarkten open maar beter verdeeld per regio/stadsdeel
of alle supermarkten open op elke zondag of alle supermarkten dicht
of alles dicht of alles open, geen half werk
Of alles open of alles dicht, dus geen onderscheid!
Onno 2016 past het niet meer dat gemeenten daarover beslissen.
ook in plaatsen als Wehl .Nu valt die buiten de boot. Wel alleen de supermarkt plus die de
meeste klanten heeft. Ook van buiten Wehl.
Openstelling van supermarkten op zondag die dit zelf willen.
Per plaats, dus ook Wehl een winkel open, dat is dan meer dan 3
per wijk een supermarkt open
supermarkt selecteren per plaats
Supermarkt vrije keuze om wel of niet open te gaan op zondag
supermarkten die op zondag geopend mogen zijn vanaf 10.00 u tot 20.00 uur
Supermarkten krijgen de mogelijkheid om open te zijn op de zondagen
Supermarkten mogen zelf beslissen of ze open zijn.
supermarkten mogen zelf beslissen over hun openingstijden en dagen
Verschillende openingstijden
voorkeur voor Lidl en AH
wet van vraag en aanbod
winkels moeten zelf kunnen kiezen
ze moeten dat zelf kunnen bepalen
Zorg ervoor dat we voor zondags al de bdschppn in huis hebben
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5.

Hoe laat zou u het liefst willen winkelen op zondag in een supermarkt?

Antwoordoptie: Anders, namelijk:
Hoe laat zou u het liefst willen winkelen op zondag in een supermarkt? Anders, namelijk:
08.00 en 20.00
08:00 tot 20:00
10.00 en 18.00
10.00 en 18.00 uur
10.00 en16.00
10.00 uur - 17.00 uur.
10:00 uur en 17:00 uur
10-18
10-18uur
11.00 uur en 20.00 uur
11.00-18.00
11.00-18.00 (of 20.00 uur)
12 en 18 uur
12,00-18,00 uur
12.00 - 18.00 uur
12.00 - 21.00 uur
12.00 tot 16.00 uur
12.00 tot 17.00 uur
12.00 tot 18.00 uur
12.00 tot 20.00 uur
12.00 uur en 20.00 uur
12.00-16.00
12.00-16-00 uur
12.00-17.00
12.00-18.00
12.00-18.00 uur
12.00hr. tot 20.00hr.
12-17
12-19
12-20 uur
13.00 - 17.00 uur een ruimere middag dus
13:00 tot 18:00
14.00 -19.00 u
14.00 en 18.00 uur
14.00 tot 18.00
14.00-18.00 uur
14:00-18:00
1400-1800
15:00 - 20:00
15:00 en 20:00
16.00-20.00
16.00-20.00 uur
8.00-18.00u
8;00 tot 19;00 --> zelf laten bepalen
9-17 uur
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afhankelijk van de inzichten / wens van de ondernemer.
alle winkels de hele dag open.
Als alle supermarkten toch open zijn op zondag kies ik voor 12.00 en 14.00 uuren
bakkers vanaf 8.30 uur, supermarkten van 10 tot 17.00 uur
Bij hoge uitzondering. Tijd onbelangrijk
dat verschilt per keer, dus ruimere mogelijkheden bijv. 10 uur-20 uur
de hele dag
De hele dag.
ga zelf bijna nooit dit doen;alleen in uitzonderingsgeval.
Geen behoefte daaraan
Geen voor keur
geen voorkeur
Geen voorkeur
geen voorkeur
Geen voorkeur
Geen voorkeur.
Gehele dag
Gehele dag
gehele middag
heb nooit geen vaste tijd dus gewoon hele dag open mogen zijn
hele dag
hele dag.
het op dat moment geschikt lijkt
hoewel ik niet zelf winkel, zou een opening pas na kerktijd c.q. op zijn vroegst 's middags
mogen
Ik heb ut winkelen op zondag niet nodig.
Ik kan heel goed zonder supermarkt op zondag. Kom er hooguit als ik iets ben vergeten. De
ochtend, bijvoorbeeld tussen 10.00 en 12.00 uur.
ik wil mij niet vastleggen op een tijd
in ieder geval na 12.00
In princiepe hoef ik geen boodschappen te halen op Zondag, maar mocht het al zo zijn dan
op het opgegeven tijdsblok.
indien noodzaak
Kan ik niets over zeggen, tot nu toe geen behoefte aan winkelen op zonda.
Laat dat aan de behoefte over van het winkelend publiek.
laat dat lekker aan de supermarkt zelf over. de hele dag natuurlijk hier moet de gemeente
zich NIET mee bemoeien.
laat de winkelier dat bepalen
Niet direct nodig.
normale openingstijden
op mijn eigen tijd onafhankelijk van wat dan ook
overlaten aan de ondernemerl
supermarkten moeten de tijden zelf beslissen op basis van haalbaarheid en personeel
tussen 10 en 18 uur
tussen 10.00 en 18.00 uur
tussen 10.00 en 14.00 uur
tussen 10.00 en 16.00
tussen 10.00 en 16.00 uur
Tussen 10.00 en 16.00 uur
tussen 10.00 en 16.00uur
tussen 10.00 en 18.00 uur
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tussen 10.00 en 19.00 uur
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
Tussen 10.00 uur en 19.00 uur
tussen 10.00h en 18.00h
tussen 10.00h en 18.00h
tussen 10:00 en 20:00. Dit zie je in meer gemeenten
Tussen 10:00 uur en 20:00 uur
Tussen 11:00 en !7:00 uur
tussen 12 en 16 uur
tussen 12 en 18 uur
Tussen 12.00 en 16.00 uur.
tussen 12.00 en 17.00 uur
tussen 12.00 en 18.00
Tussen 12.00 en 18.00 uur
Tussen 12.00 en 18.00 uur
tussen 12.00 en 20.00
tussen 12.00 uur en 16.00uur
Tussen 12.00 uur en 1600 uur
tussen 12.00 uur en 18.00 uur
tussen 12.00 uur en 18.00 uuur
Tussen 12:00 en 17:00 uur
Tussen 12:00 en 18:00
Tussen 12:00 uur en 18:00 uur
tussen 13.00 en 17.00 uur
tussen 14.00- 18.00
tussen 14.00 en 18.00 uur
TUSSEN 14.00 EN 18.00 UUR
tussen 14.00 en 19.00 uur
Tussen 14.00 uur en 18.00 uur
tussen 1400 en 1800 uur.
tussen 15.00 en 19.00
tussen 15.00 en 20.00 uur
tussen 16-20 uur
tussen 8.00 uur en 18.00 uur
tussen12.00 uur en 18.00 uur
tussen13.00 en 18.00 uur
Van 10.00 uur tot 18.00 uur
Van 11 tot 20 uur
Van 12 tot 18 uur
van 12.00 tot 18 uur
Van 12.00 tot 18.00 uur zou fijn zijn.
Van 12.00 tot 20.00
van 16.00 uur tot 20.00 uur
van 8 tot 8/9
vanaf 10.00 uur tot 20 00 uur
voor mij niet van toepassing, maar uren overdag lijken mij logisch
voor nood is het prima, maar ik ga echt niet speciaal op zo d
Voor noodgevallen het liefst tussen 16.00 en 18.00 uur.
Waarom slechts twee uur? Zie ook mijn antwoord op de vorige vraag.
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Wanneer de ondernemer dat wil
Wanneer het mij uitkomt
weet ik niet, waarschijnlijk wanneer het me uitkomt, als ik het op zondag al doe.
Wil niet winkelen in geen enkele winkel! Op zondag
winkelen op een variabel tijdstip, van te voren is dat niet te bepalen!
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