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Inleiding



1.1 Aanleiding en onderzoeksopzet

5

De ondernemers van de PDV-locaties Verheulsweide en Wijnbergen hebben de gemeente verzocht om de zondagopenstelling te verruimen
naar 52 keer per jaar. De raad heeft besloten de verruiming van de zondagopenstelling bij proef voor één jaar toe te staan. In opdracht van
gemeente Doetinchem heeft Moventem deze proef geëvalueerd.

De evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Parkeeronderzoek (0-meting en 1-meting).

Analyse bezoekersaantallen (3 ondernemingen)

Analyse omzetcijfers (3 ondernemingen)

Gesprekken met ondernemers (7 in aantal)

De resultaten van de evaluatie worden in het voorliggende document beschreven.
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2.1 Parkeeronderzoek
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De 0-meting is uitgevoerd in augustus 2019 (week 34). In deze week viel een reguliere koopzondag, waardoor er op zondag voertuigen de PDV-
locaties hebben bezocht. De 0-meting is uitgevoerd voordat de (meeste) ondernemers hun winkel iedere zondag hebben geopend. In week 7
(februari 2020) is de 1-meting van het parkeeronderzoek uitgevoerd. Er hebben dus 2 meetmomenten plaatsgevonden. In verband met de
Coronacrisis is het helaas niet mogelijk om een betrouwbare derde meting uit te voeren. Onderstaande resultaten zijn daarom indicatief.

Verheulsweide 0-meting 1-meting

dinsdag 1002 735

woensdag 924 800

vrijdag 907 895

zaterdag 959 1193

zondag 375 616

Totaal 4.167 4.239

Verheulsweide 0-meting 1-meting

dinsdag 24% 17%

woensdag 22% 19%

vrijdag 22% 21%

zaterdag 23% 28%

zondag 9% 15%

Totaal 100% 100%

Wijnbergen 0-meting 1-meting

dinsdag 698 559

woensdag 636 602

vrijdag 817 844

zaterdag 633 759

zondag 212 453

Totaal 2.996 3.217

Wijnbergen 0-meting 1-meting

dinsdag 23% 17%

woensdag 21% 19%

vrijdag 27% 26%

zaterdag 21% 24%

zondag 7% 14%

Totaal 100% 100%

Het totaal aantal voertuigen dat de parkeerplaats bezoekt gedurende de meetmomenten is bij Verheulsweide van 4.167 naar 4.239

toegenomen. Dit is een stijging van 2%. Bij Wijnbergen is het totaal aantal voertuigen toegenomen van 2.996 naar 3.217. Dit is een stijging van

7%. Gedurende de twee meetmomenten heeft er een verschuiving plaatsgevonden van weekdagen naar weekenddagen. Het percentage

voertuigen dat de PDV-locaties op weekdagen bezoekt is afgenomen. Tijdens de 0-meting heeft bijvoorbeeld 24% van de voertuigen de

Verheulsweide op dinsdag bezocht. Tijdens de 1-meting is dit 17%. Het percentage voertuigen dat de PDV-locaties op weekenddagen bezoekt

is toegenomen. Tijdens de 0-meting heeft bijvoorbeeld 7% Wijnbergen op zondag bezocht. Tijdens de 1-meting is dit 14%.

+ 2%

+ 7%



2.2 Cijfers ondernemingen
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Bovenstaande tabel toont de verdeling van het aantal klanten (in percentage) over dagen van de week vanaf de 0-meting tot en met de 1-

meting. Gedurende de 0-meting in week 34 heeft 11% van de klanten de winkel op zondag bezocht. In de weken die volgen is dit percentage

steeds hoger dan die 11%. Gedurende de 0-meting heeft 17% van de klanten de winkel op zaterdag bezocht. Wederom is te zien dat in de

weken die volgen het percentage steeds hoger is dan deze 17%. Klanten gaan dus relatief vaker op weekenddagen naar de betreffende winkel

toe dan op weekdagen. Dit is in lijn met de resultaten van het parkeeronderzoek.

% klanten week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46

maandag 9% 11% 6% 8% 11% 9% 6% 4% 5% 9% 6% 7% 7%

dinsdag 17% 10% 7% 17% 8% 9% 9% 8% 9% 10% 8% 8% 9%

woensdag 15% 12% 11% 10% 11% 9% 9% 8% 7% 9% 7% 11% 11%

donderdag 14% 13% 11% 11% 10% 10% 13% 10% 8% 9% 9% 8% 8%

vrijdag 17% 19% 17% 15% 17% 18% 15% 21% 18% 19% 17% 14% 17%

zaterdag 17% 18% 26% 24% 22% 22% 20% 23% 24% 19% 26% 23% 24%

zondag 11% 16% 22% 15% 21% 25% 28% 25% 29% 26% 27% 29% 25%

% klanten week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 8% 6% 9% 7% 6% 9% 14% 7% 7% 6% 5% 10% 5%

dinsdag 7% 7% 10% 8% 10% 7% 5% 8% 9% 9% 8% 8% 8%

woensdag 9% 8% 7% 11% 7% 0% 0% 8% 8% 7% 10% 12% 9%

donderdag 9% 12% 7% 10% 10% 23% 15% 8% 8% 9% 8% 11% 9%

vrijdag 18% 22% 16% 16% 15% 21% 22% 14% 15% 17% 18% 17% 22%

zaterdag 22% 26% 27% 27% 29% 20% 22% 31% 29% 28% 24% 26% 27%

zondag 27% 19% 24% 21% 24% 20% 21% 24% 24% 25% 27% 16% 21%

0-meting parkeeronderzoek

1-meting parkeeronderzoek

Drie ondernemingen hebben hun

bezoekersaantallen en omzetcijfers aangeleverd.

Die cijfers worden per onderneming in de

volgende sheets gepresenteerd.

Bezoekersaantallen 

Onderneming 1 – locatie Wijnbergen 



2.2 Cijfers ondernemingen
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Bovenstaande tabel toont de verdeling van de omzet (in percentage) over dagen van de week vanaf de 0-meting tot en met de 1-meting.

Gedurende de 0-meting in week 34 is 12% van de omzet gedraaid op zondag. In de weken die volgen is dit percentage gelijk aan of hoger dan

deze 12%. Gedurende de 1-meting in week 7 is 35% van de omzet gedraaid op zondag.

% omzet week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46

maandag 5% 9% 8% 11% 6% 1% 4% 1% 8% 8% 3% 5% 4%

dinsdag 9% 8% 12% 10% 10% 7% 14% 6% 6% 17% 8% 14% 14%

woensdag 23% 17% 3% 5% 14% 6% 11% 14% 5% 7% 4% 10% 12%

donderdag 10% 8% 8% 18% 8% 3% 11% 10% 7% 11% 10% 4% 7%

vrijdag 26% 27% 22% 15% 30% 27% 23% 18% 28% 20% 26% 7% 11%

zaterdag 15% 17% 19% 23% 14% 29% 15% 26% 24% 17% 24% 37% 26%

zondag 12% 15% 30% 19% 18% 28% 22% 24% 22% 20% 25% 23% 27%

% omzet week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 9% 7% 4% 9% 8% 10% 10% 12% 6% 9% 7% 5% 3%

dinsdag 3% 7% 7% 11% 11% 5% 4% 2% 9% 5% 4% 13% 4%

woensdag 13% 12% 5% 15% 8% 0% 0% 8% 21% 9% 11% 9% 11%

donderdag 8% 14% 13% 1% 2% 15% 12% 9% 4% 6% 21% 9% 15%

vrijdag 19% 19% 14% 19% 21% 17% 22% 21% 12% 13% 10% 21% 16%

zaterdag 21% 30% 29% 23% 23% 30% 25% 27% 26% 35% 20% 24% 16%

zondag 27% 12% 28% 22% 27% 22% 27% 22% 22% 23% 27% 21% 35%

0-meting parkeeronderzoek

1-meting parkeeronderzoek

Omzetcijfers 

Onderneming 1 – locatie Wijnbergen 



2.2 Cijfers ondernemingen
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Bovenstaande tabel toont de verdeling van het aantal klanten (in percentage) over dagen van de week vanaf de 0-meting tot en met de 1-

meting. Gedurende de 0-meting in week 34 heeft 5% van de klanten de winkel op zondag bezocht. In de weken die volgen is dit percentage

steeds hoger dan deze 5%. Gedurende de 0-meting heeft 13% van de klanten de winkel op zaterdag bezocht. Wederom is te zien dat in de

weken die volgen het percentage steeds hoger is dan deze 13%. Klanten gaan dus relatief vaker op weekenddagen naar de betreffende winkel

toe dan op weekdagen. Dit is in lijn met de bezoekersaantallen van de andere onderneming en in lijn met de resultaten van het

parkeeronderzoek.

% klanten week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46

maandag 9% 9% 9% 11% 8% 12% 7% 12% 8% 5% 5% 11% 11%

dinsdag 23% 15% 16% 14% 14% 20% 23% 12% 11% 9% 9% 15% 13%

woensdag 21% 16% 11% 13% 9% 12% 11% 16% 13% 7% 8% 8% 16%

donderdag 11% 13% 19% 18% 20% 14% 15% 13% 13% 20% 15% 11% 15%

vrijdag 17% 15% 15% 11% 12% 13% 13% 12% 12% 11% 20% 14% 15%

zaterdag 13% 18% 18% 19% 30% 14% 16% 17% 22% 25% 23% 26% 19%

zondag 5% 14% 13% 15% 7% 16% 16% 18% 21% 23% 19% 15% 11%

% klanten week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 8% 13% 16% 16% 7% 12% 18% 10% 5% 7% 8% 12% 12%

dinsdag 14% 10% 11% 13% 19% 12% 10% 16% 16% 15% 13% 16% 9%

woensdag 11% 10% 17% 13% 12% 0% 0% 16% 17% 14% 13% 18% 15%

donderdag 14% 14% 14% 13% 17% 15% 20% 13% 12% 13% 12% 12% 15%

vrijdag 16% 18% 17% 15% 12% 29% 17% 12% 19% 16% 24% 16% 17%

zaterdag 27% 16% 16% 17% 20% 20% 20% 14% 18% 20% 22% 18% 20%

zondag 12% 19% 9% 12% 14% 12% 14% 18% 12% 15% 7% 9% 13%

0-meting parkeeronderzoek

1-meting parkeeronderzoek

Bezoekersaantallen 

Onderneming 2 – locatie Wijnbergen 



2.2 Cijfers ondernemingen
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Bovenstaande tabel toont de verdeling van de omzet (in percentage) over dagen van de week vanaf de 0-meting tot en met de 1-meting.

Gedurende de 0-meting in week 34 is 0% van de omzet gedraaid op zondag. Vanaf week 37 wordt er omzet gedraaid op zondag. Gedurende

de 1-meting in week 7 is 15% van de omzet gedraaid op zondag. De ondernemer zegt het volgende over de omzetcijfers: “Je ziet bij ons een

erg grillig verloop van de omzet per dag t.o.v. de traffic. Dit heeft met de customer journey van de consument te maken. Eerst oriënteren en

advies inwinnen en daarna terugkomen om te bestellen. Sommige orders worden ook wel direct genoteerd maar het merendeel komt twee

keer bij ons binnen lopen.”

% omzet week 34 week 35 week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 week 44 week 45 week 46

maandag 20% 0% 1% 2% 18% 1% 3% 2% 1% 7% 0% 0% 0%

dinsdag 10% 30% 0% 3% 25% 12% 19% 2% 0% 4% 4% 10% 1%

woensdag 5% 0% 18% 21% 14% 1% 52% 2% 6% 4% 3% 1% 1%

donderdag 1% 2% 12% 9% 4% 14% 3% 23% 6% 1% 20% 22% 22%

vrijdag 48% 27% 36% 27% 19% 1% 6% 8% 3% 38% 18% 14% 14%

zaterdag 17% 40% 32% 36% 10% 36% 3% 34% 0% 33% 31% 26% 26%

zondag 0% 0% 0% 2% 10% 35% 14% 31% 85% 14% 25% 28% 37%

% omzet week 47 week 48 week 49 week 50 week 51 week 52 week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7

maandag 14% 12% 23% 0% 45% 18% 6% 15% 0% 23% 4% 1% 0%

dinsdag 2% 3% 1% 1% 0% 0% 4% 5% 11% 11% 3% 18% 0%

woensdag 2% 9% 3% 2% 1% 0% 0% 2% 3% 26% 2% 4% 1%

donderdag 1% 7% 12% 16% 7% 3% 33% 20% 29% 9% 2% 17% 32%

vrijdag 1% 26% 4% 21% 3% 37% 24% 1% 3% 0% 35% 3% 32%

zaterdag 41% 33% 27% 55% 22% 36% 17% 23% 22% 19% 18% 36% 20%

zondag 39% 11% 30% 6% 22% 7% 17% 34% 32% 13% 36% 22% 15%

0-meting parkeeronderzoek

1-meting parkeeronderzoek

Omzetcijfers 

Onderneming 2 – locatie Wijnbergen 



2.2 Cijfers ondernemingen
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De derde ondernemer heeft beschikking over bezoekersaantallen en omzetcijfers van de periode van de 0-meting (week 34) tot aan week 52

2019 en vanaf week 1 2020 tot aan week 16. Bovenstaande tabellen tonen de percentuele veranderingen in de bezoekersaantallen en de

omzet van week 34 2019 tot en met week 16 2020 ten opzichte van het voorgaande jaar. Van week 34 tot en met week 52 in 2019 krijgt deze

onderneming 5% meer bezoekers dan in 2018. In diezelfde periode heeft deze onderneming ook 7% meer omzet gedraaid ten opzichte van

2018. Daarnaast zijn er in week 1 tot en met week 16 in 2020 9% meer bezoekers gekomen dan in 2019 en heeft deze onderneming 21%

meer omzet gedraaid. Deze ondernemer voegt nog toe: “De zondag is de drukste dag van de week als we kijken naar de omzet per uur.

Daarnaast bedraagt de omzet van de zondagen 12,5% van de omzet van de hele week.”

Bezoekersaantallen en omzetcijfers

Onderneming 3 – locatie Verheulsweide

% verandering klanten 

t.o.v. het jaar ervoor

Week 34 t/m 52 – 2019 + 5%

Week 1 t/m 16 – 2020 + 9%

% omzetverandering 

t.o.v. het jaar ervoor

Week 34 t/m 52 – 2019 + 7%

Week 1 t/m 16 – 2020 + 21%



2.3 Gesprekken met ondernemers
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Verwachtingen voorafgaand aan verruimde zondagopenstelling

Ondernemers geven aan dat zij graag op zondag open willen omdat zij anders klanten en omzet verliezen aan andere filialen en concurrenten die
op zondag geopend zijn. Hieronder volgen een aantal quotes:

“Het “probleem” wat we anno 2020 hebben is dat een consument bepaalt wanneer men gaat shoppen. Ze wachten niet tot de winkel
open is op zondag, maar ze kijken welke winkel open is op zondag.” Een andere ondernemer: “Er wordt verwacht dat je op zondag
open bent.”

“Je ziet vaak op zaterdagen dat mensen sporten, bezig zijn met hun kinderen en andere dingen doen. Het zijn aankopen die in het
algemeen met partner gedaan worden, omdat de aanschafwaarde wat hoger ligt. Dan is die zondag een dag bij uitstek omdat ze dan
met z’n tweeën kunnen komen.”

“Wij zagen dat de omliggende gemeenten met name op de zondagen onze klanten wegzogen. Wij willen graag geopend zijn op
zondag om ervoor te zorgen dat we onze klanten kunnen blijven bedienen en dat ze niet de regio in vluchten omdat wij dicht zijn.”

Ervaringen tijdens verruimde openstelling

De meeste ondernemers zijn erg positief over de verruimde zondagopenstelling. Ook krijgen zij positieve reacties van klanten en medewerkers.
Een aantal ondernemers heeft daarnaast nieuwe medewerkers aangenomen in verband met de verruimde openstelling, wat een positief effect
heeft op de werkgelegenheid. Hieronder volgen een aantal quotes:

“Die verruimde openstelling ging nogal abrupt in. We zaten midden in de vakantieperiode en we konden de bezetting gewoon niet
rondkrijgen. Dat deelden al mijn collega’s op de boulevard. We zijn met 11 winkels op de boulevard. Dus onze boulevard op
Wijnbergen heeft afgesproken dat ze dat zo hals over kop niet zouden redden. Dat lukte met de bezetting gewoon niet. Dan krijg ik
ruzie met mijn personeel. Dus we schuiven het naar 1 september. Vanaf dat moment hebben we het uiteindelijk ingezet en is het
unaniem geweest dat we allemaal open geweest zijn. De geluiden die ik hoor op de boulevard is dat iedereen er ook erg enthousiast
over is.“

“We zien dat mensen er positief op reageren. Mensen kunnen gaan winkelen wanneer ze dat uitkomt, zoals het eigenlijk overal in
Nederland is. Ook hoeven zij op zondag niet naar andere plaatsen om te winkelen. Ik denk dat het voor de woonboulevard, voor de
ondernemers hier, maar ook voor Doetinchem een goede ontwikkeling is.”

“Wij kunnen niemand verplichten om op zondag te werken. Maar wij hebben genoeg personeel dus het is vrij makkelijk. Je krijgt op
zondag 200% betaald dus de jeugd wil sowieso graag werken op zondag. Enkele medewerkers hebben er wel wat meer moeite mee,
maar dan plannen we die niet in.”

“De ervaringen zijn dusdanig positief dat we al mensen hebben aangenomen om te zorgen dat we genoeg bezetting hebben. We
overwegen zelfs of we nog iemand moeten aannemen, maar daarvoor wachten we nog op de beslissing of de proeftijd wordt omgezet
naar een definitieve zondagopenstelling.”



2.3 Gesprekken met ondernemers
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“Bij ons is dat duidelijk een gemis geweest en we merken nu dat men ons weer weet te vinden. En dat is dan meteen dezelfde groep
mensen geweest die misschien wel bij ons weg zou lopen en ons op lange termijn niet meer zou vinden, waardoor je personeel op
straat moet zetten en de winkel misschien wel moet sluiten. Of in ieder geval een minder goed draaiende winkel hebt voor de
toekomst.”

“Op de zondag zijn wij meer gericht op klanten. We krijgen dan kijkers binnen en dat worden doordeweeks dan ook kopers. Het doel
op de zondag is dan ook om klanten gerichter te helpen. Doordeweeks ben je ook goederen aan het vullen en dan is de hulp aan
klanten minimaal. Zondag is voor ons echt een verkoopdag.”

Één ondernemer gaat niet iedere zondag open. Deze ondernemer geeft aan dat hij niet op de hoogte was van de verruimde zondagopenstelling.
Mocht de zondagopenstelling permanent worden, dan gaat hij iedere zondag open (mits hij de bezetting rond kan krijgen).

“Wij zijn eigenlijk maar één zondag in de maand open. Ik ben daar helemaal niet op de hoogte van geweest. Sterker nog: ik heb de
gemeente ooit een keer gebeld over wat nou precies de bedoeling was met de zondagen en de feestdagen. Daar hebben we tot op
heden nog nooit een antwoord op gehad.”

Stijging omzet en bezoekers

Alle ondernemers die iedere zondag opengaan zien stijgingen in het aantal bezoekers en in de omzet. De omzetstijgingen lopen van ongeveer 6%
tot ongeveer 22%. De stijging in het aantal bezoekers loopt van ongeveer 2% tot ongeveer 10%. Hieronder volgen enkele quotes:

“Wij hebben een collega in een andere plaats en die mag maar één keer per maand op een zondag open. Wij merken dat wanneer
die dicht is dat wij dan de dubbele omzet draaien.”

“Ik heb wat cijfers naast elkaar gelegd ten opzichte van 2018/2019 en dan zie je dat vanaf de periode dat we die zondag open zijn
gegaan dat je daar een gigantische groei meemaakt.”

“Vanaf het moment dat wij op zondag open zijn gegaan, zien we een groei van 20-21%. Dat is uitzonderlijk goed. Zeker als je dan ziet
dat het niet ten koste gaat van de omzet van onze andere filialen op andere locaties.”

“De omzet die we nu op de zondag hebben, die halen we niet van doordeweeks vandaan. Dat is echt terugwinnen van de klanten die
we kwijt waren en een klein beetje van de zaterdag vandaan.”

“Voor ons specifiek heeft het gezorgd voor veel meer klanten en veel meer omzet en voor een heel goed gevoel dat wij die enorme
klantbehoefte kunnen invullen. Van september tot en met december is het in die periode 22 procent geweest. Het was buitengewoon
en eigenlijk totaal onverwacht dat het zo extreem geweest is. Ik had verwacht dat het ten koste zou gaan van de winkel in een andere
plaats, maar daar heeft het eigenlijk geen effect op gehad.”



2.3 Gesprekken met ondernemers
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Toekomst

Alle gesproken ondernemers zien graag dat de verruimde zondagopenstelling permanent wordt. Zowel klanten als medewerkers zijn er nu aan
gewend en klanten verwachten niet anders dan dat winkels op zondag open zijn. Het zou negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven als de
verruimde zondagopenstelling zou worden teruggedraaid.

“Het zou een groot gezichtsverlies zijn als we nu de zondag weer dicht zouden gaan. Men is er nu aan gewend en mensen komen
dan voor een dichte deur. Dat zou desastreus zijn voor de geloofwaardigheid van de winkels hier.”

“We hopen echt dat het een permanente beslissing is. Het zou ons heel veel pijn doen als het niet zo is.”


