
Rapportage

Zondagopenstelling 

Gemeente Doetinchem
(Stichting binnenstadbedrijf Doetinchem

en gemeenteraad)



Rapportage

Zondagopenstelling

Gemeente Doetinchem
(Stichting binnenstadbedrijf Doetinchem

en gemeenteraad)

Concept 1

Datum: 18 december 2020

Projectnummer: 20049

Auteurs:

Bianca Tuenter, Senior onderzoeker

Roanne van de Wijgaart, Onderzoeker

Moventem BV

T 0575 84 3738

E info@moventem.nl

W www.moventem.nl

Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse 
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt 
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens 
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en 
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en  sociaalwetenschappelijk onderzoek. 
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout 
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 

2



Gemeente DoetinchemInhoudsopgave

Management Samenvatting

1 Inleiding

1.1 Onderzoeksopzet

2 Resultaten

2.1 Binnenstad Doetinchem

2.2 Karakterkenmerken

2.3 Fietsverbod

2.4 Hele gemeente Doetinchem

3 Bijlagen

Bijlage l Achtergrondvariabelen

Bijlage ll Onderzoeksverantwoording

Pagina 4

Pagina 9

Pagina 10

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 24

Pagina 25

Pagina 27

Pagina 44

Pagina 45

Pagina 46

3



Management 

Samenvatting



Management samenvatting

Binnenstad Doetinchem

• Bijna twee derde (65%) van de respondenten was er voor deze vragenlijst al van op de hoogte dat de winkels in de binnenstad van Doetinchem vanaf 19

juli 2020 elke zondag open mogen. 35% wist dit niet.

• 37% van de respondenten heeft de afgelopen vier maanden wel eens op zondag een bezoek gebracht aan de binnenstad van Doetinchem. 63% heeft dit

niet gedaan. Zij geven als voornaamste redenen: geen winkelbehoefte (58%), ik houd niet van consumentisme (25%) en geen tijd en/of andere activiteiten

op zondag (22%).

• Van de respondenten die de afgelopen vier maanden wel eens een bezoek heeft gebracht aan de binnenstad, geeft 66% aan dat zij minder dan 1 keer per

maand of 1 keer per maand naar de binnenstad gaan. 6% ging alle zondagen van de maand. Van de respondenten die de binnenstad minder dan 1 keer

per maand of 1 keer per maand heeft bezocht, gaat 28% meestal op een reguliere koopzondag. 65% van hen geeft aan dat het wisselt of zij op een

reguliere of op een andere zondag de binnenstad bezoeken.

• Driekwart (75%) van de respondenten die de binnenstad de afgelopen vier maanden heeft bezocht, beoordeelt de binnenstad op een standaard

koopzondag als (heel) positief. 1% beoordeelt deze als (heel) negatief en 4% benoemt dat zij sinds juli 2020 niet meer op een standaard koopzondag in de

binnenstad zijn geweest.

• Ruim de helft (51%) van de respondenten die de binnenstad de afgelopen vier maanden heeft bezocht, beoordeelt de binnenstad op een andere zondag

dan de standaard koopzondag als (heel) positief. 7% beoordeelt deze als (heel) negatief en 6% benoemt dat zij sinds juli 2020 niet op een andere zondag

dan de standaard koopzondag in de binnenstad zijn geweest.

• In vergelijking met de maanden ervoor, gingen de meeste respondenten in de afgelopen 4 weken even vaak op zondag naar de binnenstad (37%). 27%

ging minder vaak en 22% gaat vaker. 14% is de afgelopen 4 weken niet in de binnenstad geweest op zondag. Voor de respondenten die minder vaak op

zondag naar de binnenstad gaan zijn de belangrijkste redenen hiervoor: sluiting van de horeca (66%), een beperkt aanbod van winkels die open zijn (40%)

en een verminderde winkelbehoefte (31%).

• Aan de respondenten is gevraagd met welk doel zij meestal naar de binnenstad van Doetinchem gaan op zondag. De drie meest genoemde antwoorden

zijn: recreatief winkelen (60%), horecabezoek (57%) en recreatief winkelen voor niet dagelijkse aankopen (56%). De meeste respondenten (67%) gaan op

zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur naar de binnenstad.
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Management samenvatting

• De meerderheid van de respondenten besteedt gemiddeld 30 minuten tot 2 uur (79%) in de binnenstad. Het meest gebruikte vervoermiddel is de

(elektrische) fiets (43%), gevolgd door de auto (32%) en te voet (23%).

• De voornaamste redenen waarom respondenten juist op zondag (wel eens) naar de binnenstad van Doetinchem gaan zijn: geen tijd op andere dagen

(48%), gezelligheid vanwege horecabezoek (38%) en gezelligheid vanwege recreatief winkelen/ funshoppen (36%).

• Aan de respondenten is gevraagd welke winkels zij bij hun laatste bezoek aan de binnenstad van Doetinchem op zondag hebben bezocht. Ruim driekwart

(76%) heeft een modewinkel bezocht. Ook is 48% bij een café/ bar/ terras geweest om iets te drinken en is 45% bij een lunchroom/ broodjeszaak geweest

om te lunchen of iets af te halen. Het minst vaak zijn respondenten naar verzorgende voorzieningen zoals een kapper of schoonheidsspecialist geweest

(8%).

• Respondenten hebben aangegeven hoe belangrijk zij het vinden dat de winkels tot 1 januari 2021 in de binnenstad van Doetinchem iedere zondag open

mogen zijn. De meningen hierover zijn verdeeld. 41% vindt dit (heel) belangrijk, tegenover 33% die dit (heel) onbelangrijk vindt. 23% vindt de

zondagopenstelling van de binnenstad niet belangrijk, niet onbelangrijk.

• Respondenten karakteriseren de binnenstad van Doetinchem voornamelijk als: veilig (78%), gastvrij (75%) en functioneel (72%).

Karakterkenmerken

• Aan de respondenten is gevraagd welke 4 karakterkenmerken het beste bij hen passen. De meest genoemde antwoorden zijn: respectvol (43%), gezellig

(42%), rustig (40%) en praktisch (38%).

Fietsverbod

• Twee derde (67%) van de respondenten was er voor het invullen van deze vragenlijst al op de hoogte dat er sinds mei 2020 niet meer in de binnenstad van

Doetinchem gefietst mag worden. 33% wist dit niet. Meer dan de helft van de respondenten (55%) houdt zich hier altijd aan. 3% houdt zich hier nooit aan.

• Aan de respondenten is gevraagd wat zij ervan vinden dat er op geen enkel tijdstip meer gefietst mag worden in de binnenstad. De meningen hierover zijn

verdeeld. 46% vindt dit (heel) positief. Zij geven voornamelijk aan dat het hierdoor veiliger wordt. 36% vindt het fietsverbod (heel) negatief. Zij geven

voornamelijk aan dat het fietsverbod zou moeten gelden voor de winkeltijden en niet voor de hele dag.
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Management samenvatting

Hele gemeente Doetinchem

• 68% van de respondenten gaat op zondag wel eens naar een winkel in de gemeente Doetinchem. 32% doet dit niet.

• De respondenten die op zondag niet naar een winkel in de gemeente gaan, geven voornamelijk aan dat zij geen winkelbehoefte hebben (71%), het niet

gepast vinden op zondag (36%) en dat zij niet van consumentisme houden (31%).

• Aan de respondenten die wel eens een winkel bezoeken op zondag in de gemeente is gevraagd welke winkel(s) zij dan bezoeken. De drie meest

genoemde antwoorden zijn: supermarkt (93%), bouwmarkt (55%) en retail (41%).

• Van de respondenten die wel eens op zondag naar de supermarkt gaan, gaat 25% minder dan 1 keer per maand en 24% 2 zondagen per maand. Van de

respondenten die wel eens op zondag naar de groenteboer, slager, bakker etc. gaan, gaat 32% minder dan 1 keer per maand en 28% 3 zondagen per

maand.

• Van de respondenten die wel eens op zondag naar de meubelzaak gaan, gaat 68% gemiddeld minder dan 1 keer per maand. Van de respondenten die wel

eens op zondag naar een tuinbedrijf gaan, gaat 58% gemiddeld minder dan 1 keer per maand en 33% 1 zondag per maand.

• Van de respondenten die wel eens op zondag naar een bouwmarkt gaan, gaat 50% gemiddeld minder dan 1 keer per maand. 34% gaat gemiddeld 1

zondag per maand. Van de respondenten die wel eens op zondag naar een autodealer gaan, gaat 89% gemiddeld minder dan 1 keer per maand.

• Van de respondenten die wel eens op zondag naar een retail winkel gaan, gaat 36% gemiddeld 1 zondag per maand. 35% gaat gemiddeld minder dan 1

keer per maand.

• 39% van de respondenten gaat (ook) wel eens winkelen op zondag buiten de gemeente Doetinchem. Respondenten uit Doetinchem noemen onder andere

dat zij naar Arnhem, Duiven, Winterswijk, Zelhem, Ulft, Terborg, Zevenaar en Zutphen gaan. Respondenten uit Gaanderen gaan onder andere naar

Arnhem, Gaanderen, Terborg, Ulft en Winterswijk en respondenten uit Wehl noemen dat zij naar onder andere Arnhem, Didam, Duiven en Zutphen gaan.
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Management samenvatting

• Aan de respondenten is gevraagd of zij willen dat verschillende winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem. De meeste respondenten

(41%) geven aan dat meubelzaken iedere zondag open mogen. 27% vindt dat meubelzaken iedere zondag gesloten moeten zijn. Voor tuinbedrijven geldt

dat 42% vindt dat tuinbedrijven iedere zondag open mogen en 27% vindt dat tuinbedrijven iedere zondag gesloten moeten zijn.

• De helft van de respondenten (51%) vindt dat bouwmarkten iedere zondag open mogen zijn. Een kwart (25%) vindt dat bouwmarkten iedere zondag

gesloten moeten zijn. Voor autodealers geldt dat 47% vindt dat autodealers iedere zondag gesloten moeten zijn. 27% vindt dat autodealers iedere zondag

open mogen zijn.

• 44% van de respondenten benoemt dat zij vinden dat retail iedere zondag open mag zijn. Een kwart (25%) vindt dat retail iedere zondag gesloten moet zijn.

Voor groenteboeren, bakkers, slagers etc. geldt dat 42% vindt dat zij hun winkel iedere zondag gesloten moeten houden. 38% vindt dat die winkels iedere

zondag open mogen zijn.

• Ruim driekwart van de respondenten (76%) vindt dat supermarkten iedere zondag open mogen. 16% noemt dat supermarkten iedere zondag hun deuren

gesloten moeten houden.

• Aan de respondenten die hebben aangegeven dat zij niet willen dat een of meer winkels op zondag open zijn, is gevraagd wat hiervoor de reden is. De

meest genoemde redenen zijn: geen winkelbehoefte (67%), vind ik niet gepast op zondag (59%) en ik houd niet van consumentisme (44%).

• Respondenten die vinden dat supermarkten minimaal 1 zondag per maand open moeten zijn, hebben aangegeven van hoe laat toe hoe laat de

supermarkten volgens hen open moeten zijn. De meeste respondenten vinden dat supermarkten vanaf 12.00 uur (30%) of vanaf 10.00 uur (26%) moeten

open gaan en om 18.00 uur (35%) of om 17.00 uur (27%) moeten sluiten.

• De meeste respondenten die willen dat de winkels minimaal één zondag per maand open zijn, vinden dat winkels vanaf 12.00 uur (37%) of vanaf 10.00 uur

(24%) moeten open gaan en om 17.00 uur (43%) of om 18.00 uur (34%) moeten sluiten.

• Aan de respondenten is gevraagd of er bij het vaststellen van openingstijden rekening moet worden gehouden met omwonenden, kerkdiensten etc. Ruim

de helft (52%) benoemt dat er rekening moet worden gehouden met omwonenden. 23% vindt dat er rekening moet worden gehouden met kerken en

religieuze instellingen en 40% vindt dat er nergens rekening mee moet worden gehouden.

• 77% van de respondenten benoemt dat het gegeven dat niet alle winkels open zijn op zondag geen invloed op hun winkelbezoek op zondag. 20% gaat

hierdoor minder vaak op zondag naar de winkel en 3% gaat juist vaker.
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Inleiding



1.1 Onderzoeksopzet

In opdracht van Stichting binnenstadbedrijf Doetinchem heeft Moventem een onderzoek over de zondagopenstelling van de gemeente uitgevoerd onder de 2.381
leden van Doetinchem Spreekt.

De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen in tussen 1 en 14 december 2020. Er is 1 keer een reminder verstuurd aan iedereen
waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

In totaal hebben 1.154 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 48,5%.

Met het aantal respondenten (1.154) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 2,85% uitspraken worden gedaan over de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Zondagopenstelling’.
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Resultaten



2.1 Binnenstad Doetinchem

Was u er, voor deze vragenlijst, van op de hoogte dat de winkels in de binnenstad van Doetinchem (vanaf 19 juli 2020) 

elke zondag open mogen? (n=1.154)

12

Bijna twee derde (65%) van de respondenten was er voor deze vragenlijst al van op de hoogte dat de

winkels in de binnenstad van Doetinchem vanaf 19 juli 2020 elke zondag open mogen. 35% wist dit niet.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Heeft u de afgelopen vier maanden op zondag een bezoek 

gebracht aan de binnenstad van Doetinchem? (n=1.154)

U heeft aangegeven in de afgelopen vier maanden niet op zondag 

de binnenstad van Doetinchem te hebben bezocht. Kunt u aangeven 

wat hiervan de reden is? (n=739)

Meer antwoorden mogelijk

13

37% van de respondenten heeft de afgelopen vier maanden wel eens op zondag een bezoek gebracht aan de binnenstad van

Doetinchem. 63% heeft dit niet gedaan. Zij geven als voornaamste redenen: geen winkelbehoefte (58%), ik houd niet van

consumentisme (25%) en geen tijd en/of andere activiteiten op zondag (22%). Bij 'Anders, namelijk:' wordt voornamelijk corona

genoemd als reden om niet naar de binnenstad van Doetinchem te gaan. Alle open antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

De winkels in de binnenstad mogen sinds juli elke zondag 

open zijn. Hoe vaak gaat u (sinds) juli gemiddeld per maand

op zondag naar de binnenstad van Doetinchem? (n=415)

De volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die de afgelopen vier maanden een bezoek hebben gebracht aan de binnenstad van Doetinchem. 

U heeft aangegeven sinds juli gemiddeld minder dan 1 keer per maand/ 

1 keer per maand op zondag naar de binnenstad van Doetinchem te 

gaan. Gaat u dan meestal op een reguliere koopzondag (laatste zondag 

van de maand) of op een andere zondag? (n=277)

14

Van de respondenten die de afgelopen vier maanden wel eens een bezoek hebben gebracht aan de binnenstad, geeft 66% aan dat zij

minder dan 1 keer per maand of 1 keer per maand naar de binnenstad gaan. 6% ging alle zondagen van de maand. Van de

respondenten die de binnenstad minder dan 1 keer per maand of 1 keer per maand heeft bezocht, gaat 28% meestal op een reguliere

koopzondag. 65% van hen geeft aan dat het wisselt of zij op een reguliere of op een andere zondag de binnenstad bezoeken.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Hoe beoordeelt u uw bezoek aan de binnenstad van Doetinchem op een standaard koopzondag (laatste zondag van de maand)? (n=415)

15

Driekwart (75%) van de respondenten die de binnenstad de afgelopen vier maanden heeft bezocht, beoordeelt de

binnenstad op een standaard koopzondag als (heel) positief. 1% beoordeelt deze als (heel) negatief en 4% benoemt

dat zij sinds juli 2020 niet meer op een standaard koopzondag in de binnenstad zijn geweest.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Hoe beoordeelt u uw bezoek aan de binnenstad van Doetinchem op een andere zondag dan de reguliere koopzondag? (n=415)

16

Ruim de helft (51%) van de respondenten die de binnenstad de afgelopen vier maanden heeft bezocht, beoordeelt de

binnenstad op een andere zondag dan de standaard koopzondag als (heel) positief. 7% beoordeelt deze als (heel) negatief en

6% benoemt dat zij sinds juli 2020 niet op een andere zondag dan de standaard koopzondag in de binnenstad zijn geweest.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Als u kijkt naar de afgelopen 4 weken in vergelijking met de 

maanden ervoor, gaat u dan vaker, even vaak of minder vaak 

op zondag naar de binnenstad? (n=415)

Wat is voor u de belangrijkste reden om minder vaak op 

zondag naar de binnenstad te gaan? (n=117)

Meer antwoorden mogelijk

17

In vergelijking met de maanden ervoor, gingen de meeste respondenten in de afgelopen 4 weken even vaak op zondag naar de

binnenstad (37%). 27% ging minder vaak en 22% gaat vaker. 14% is de afgelopen 4 weken niet in de binnenstad geweest op zondag.

Voor de respondenten die minder vaak op zondag naar de binnenstad gaan zijn de belangrijkste redenen hiervoor: sluiting van de

horeca (66%), een beperkt aanbod van winkels die open zijn (40%) en een verminderde winkelbehoefte (31%). De respondenten die

'Anders, namelijk:' hebben geantwoord noemen voornamelijk corona als reden om minder vaak naar de binnenstad te gaan.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Met welke doel gaat u meestal op zondag naar de binnenstad 

van Doetinchem? (n=415)

Meer antwoorden mogelijk

Op welk tijdstip gaat u op zondag meestal naar de binnenstad 

van Doetinchem? (n=415)

18

Aan de respondenten is gevraagd met welk doel zij meestal naar de binnenstad van Doetinchem gaan op zondag. De drie

meest genoemde antwoorden zijn: recreatief winkelen (60%), horecabezoek (57%) en recreatief winkelen voor niet dagelijkse

aankopen (56%). De meeste respondenten (67%) gaan op zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur naar de binnenstad.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld op zondag in de 

binnenstad? (n=415)

Met welk vervoermiddel bezoekt u de binnenstad van 

Doetinchem meestal op zondag? (n=415)

19

De meerderheid van de respondenten besteedt gemiddeld 30 minuten tot 2 uur (79%) in de binnenstad. Het

meest gebruikte vervoermiddel is de (elektrische) fiets (43%), gevolgd door de auto (32%) en te voet (23%).
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Om welke reden(en) gaat u juist op zondag (wel eens) naar de binnenstad van Doetinchem? (n=415)

Meer antwoorden mogelijk

20

De voornaamste redenen waarom respondenten juist op zondag (wel eens) naar de binnenstad van Doetinchem gaan zijn: geen tijd

op andere dagen (48%), gezelligheid vanwege horecabezoek (38%) en gezelligheid vanwege recreatief winkelen/ funshoppen (36%).
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Afgaande op uw laatste bezoek aan de binnenstad op zondag, kunt u aangeven welke van de volgende voorzieningen 

u bezocht heeft? (n=415)

21

Aan de respondenten is gevraagd welke winkels zij bij hun laatste bezoek aan de binnenstad van Doetinchem op zondag

hebben bezocht. Ruim driekwart (76%) heeft een modewinkel bezocht. Ook is 48% bij een café/ bar/ terras geweest om iets te

drinken en is 45% bij een lunchroom/ broodjeszaak geweest om te lunchen of iets af te halen. Het minst vaak zijn

respondenten naar verzorgende voorzieningen zoals een kapper of schoonheidsspecialist geweest (8%).
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Hoe belangrijk vindt u het dat de winkels tot 1 januari 2021 in de binnenstad van Doetinchem iedere zondag open 

mogen zijn (naast de reguliere koopzondag)? (n=1.154)

22

Respondenten hebben aangegeven hoe belangrijk zij het vinden dat de winkels tot 1 januari 2021 in de binnenstad van

Doetinchem iedere zondag open mogen zijn. De meningen hierover zijn verdeeld. 41% vindt dit (heel) belangrijk, tegenover

33% die dit (heel) onbelangrijk vindt. 23% vindt de zondagopenstelling van de binnenstad niet belangrijk, niet onbelangrijk.
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2.1 Binnenstad Doetinchem

Wat vindt u van de onderstaande uitspraken over de binnenstad van Doetinchem? (n=1.154)

De binnenstad van Doetinchem is...

23

Respondenten karakteriseren de binnenstad van Doetinchem voornamelijk als: veilig (78%), gastvrij (75%) en functioneel (72%).
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2.2 Karakterkenmerken

Hieronder ziet u enkele kenmerken. Aan de hand van welke 4 karakterkenmerken zou u zichzelf typeren? Met andere 

woorden, welke 4 karakterkenmerken passen het beste bij u? (n=1.154)

Meer antwoorden mogelijk

24

Aan de respondenten is gevraagd welke 4 karakterkenmerken het beste bij hen passen. De meest

genoemde antwoorden zijn: respectvol (43%), gezellig (42%), rustig (40%) en praktisch (38%).
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2.3 Fietsverbod

Was u er voor het invullen van deze vragenlijst van op de 

hoogte dat er in de binnenstad sinds mei 2020 niet meer 

gefietst mag worden? (n=1.154)

Sinds mei 2020 is het (vanwege veiligheidsmaatregelen) in de hele binnenstad verboden om te fietsen. Dit betekent dat er in het gehele voetgangersgebied op 

geen enkel tijdstip meer mag worden gefietst. 

Houdt u zich aan het fietsverbod in de binnenstad? (n=1.154)

25

Twee derde (67%) van de respondenten was voor het invullen van deze vragenlijst al op de hoogte dat er

sinds mei 2020 niet meer in de binnenstad van Doetinchem gefietst mag worden. 33% wist dit niet. Meer

dan de helft van de respondenten (55%) houdt zich hier altijd aan. 3% houdt zich hier nooit aan.
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2.3 Fietsverbod

Wat vindt u ervan dat er in de binnenstad op geen enkel tijdstip meer mag worden gefietst? (n=1.154)

26

Aan de respondenten is gevraagd wat zij ervan vinden dat er op geen enkel tijdstip meer gefietst mag

worden in de binnenstad. De meningen hierover zijn verdeeld. 46% vindt dit (heel) positief. Zij geven

voornamelijk aan dat het hierdoor veiliger wordt. 36% vindt het fietsverbod (heel) negatief. Zij geven

voornamelijk aan dat het fietsverbod zou moeten gelden voor de winkeltijden en niet voor de hele dag.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Gaat u op zondag wel eens naar een winkel in de gemeente Doetinchem?

De volgende vragen gaan over de zondagopenstelling van de winkels in de hele gemeente Doetinchem. Dus niet alleen in de binnenstad van Doetinchem, maar in 

de hele gemeente waaronder ook de kernen Wehl en Gaanderen. 
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68% van de respondenten gaat op zondag wel eens naar een winkel in de gemeente Doetinchem. 32%

doet dit niet. Voornamelijk respondenten uit Gaanderen en Wehl geven meer aan dat zij wel eens een

winkel op zondag bezoeken in de gemeente (respectievelijk 83% en 82%).
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

U heeft aangegeven dat u op zondag niet naar een winkel gaat binnen de gemeente Doetinchem. Kunt u aangeven wat 

hiervan de reden is?

Meer antwoorden mogelijk

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die op zondag niet naar een winkel gaan binnen de gemeente Doetinchem.
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De respondenten die op zondag niet naar een winkel in de gemeente gaan, geven voornamelijk aan dat zij geen winkelbehoefte hebben (71%), het

niet gepast vinden op zondag (36%) en dat zij niet van consumentisme houden (31%). Let op: door het lage aantal respondenten uit Gaanderen en

Wehl zijn de resultaten voor deze plaatsen indicatief en niet representatief. Dit geldt voor alle resultaten in deze rapportage met een n lager dan 30.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Naar welke winkel(s) gaat u wel eens op zondag?

Meer antwoorden mogelijk

De volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die op zondag wel eens een winkel bezoeken in de gemeente Doetinchem.
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Aan de respondenten die wel eens een winkel bezoeken op zondag in de gemeente is gevraagd welke winkel(s) zij

dan bezoeken. De drie meest genoemde antwoorden zijn: supermarkt (93%), bouwmarkt (55%) en retail (41%).
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem 

(sinds juli) gemiddeld naar een supermarkt? 

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem (sinds 

juli) gemiddeld naar een groenteboer, slager, bakker etc.?
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Van de respondenten die wel eens op zondag naar de supermarkt gaan, gaat 25% minder dan 1 keer per

maand en 24% 2 zondagen per maand. Van de respondenten die wel eens op zondag naar de groenteboer,

slager, bakker etc. gaan, gaat 32% minder dan 1 keer per maand en 28% 3 zondagen per maand.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem 

(sinds juli) gemiddeld naar een meubelzaak? 

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem (sinds 

juli) gemiddeld naar een tuinbedrijf? 
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Van de respondenten die wel eens op zondag naar de meubelzaak gaan, gaat 68% gemiddeld minder dan 1 keer per maand. Van de respondenten

die wel eens op zondag naar een tuinbedrijf gaan, gaat 58% gemiddeld minder dan 1 keer per maand en 33% 1 zondag per maand.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem 

(sinds juli) gemiddeld naar een bouwmarkt?

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem (sinds 

juli) gemiddeld naar een autodealer?
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Van de respondenten die wel eens op zondag naar een bouwmarkt gaan, gaat 50% gemiddeld minder dan 1 keer per maand. 34% gaat gemiddeld 1

zondag per maand. Van de respondenten die wel eens op zondag naar een autodealer gaan, gaat 89% gemiddeld minder dan 1 keer per maand.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem 

(sinds juli) gemiddeld naar een retail winkel (kledingwinkels, 

schoenenwinkels, Hema etc.)?

Hoe vaak gaat u op zondag binnen de gemeente Doetinchem (sinds 

juli) gemiddeld naar een andere soort winkel?
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Van de respondenten die wel eens op zondag naar een retail winkel gaan, gaat 36%

gemiddeld 1 zondag per maand. 35% gaat gemiddeld minder dan 1 keer per maand.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Gaat u (ook) weleens winkelen buiten de gemeente Doetinchem op zondag?
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39% van de respondenten gaat (ook) wel eens winkelen op zondag buiten de gemeente Doetinchem. Respondenten uit Doetinchem noemen onder andere

dat zij naar Arnhem, Duiven, Winterswijk, Zelhem, Ulft, Terborg, Zevenaar en Zutphen gaan. Respondenten uit Gaanderen gaan onder andere naar

Arnhem, Gaanderen, Terborg, Ulft en Winterswijk en respondenten uit Wehl noemen dat zij naar onder andere Arnhem, Didam, Duiven en Zutphen gaan.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Als u het mocht bepalen, wilt u dan dat de winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem?

Meubelzaak Tuinbedrijf

35

Aan de respondenten is gevraagd of zij willen dat verschillende winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem. De meeste

respondenten (41%) geven aan dat meubelzaken iedere zondag open mogen. 27% vindt dat meubelzaken iedere zondag gesloten moeten zijn. Voor

tuinbedrijven geldt dat 42% vindt dat tuinbedrijven iedere zondag open mogen en 27% vindt dat tuinbedrijven iedere zondag gesloten moeten zijn.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Als u het mocht bepalen, wilt u dan dat de winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem?

Bouwmarkt Autodealer

36

De helft van de respondenten (51%) vindt dat bouwmarkten iedere zondag open mogen zijn. Een kwart (25%) vindt

dat bouwmarkten iedere zondag gesloten moeten zijn. Voor autodealers geldt dat 47% vindt dat autodealers iedere

zondag gesloten moeten zijn. 27% vindt dat autodealers iedere zondag open mogen zijn.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Als u het mocht bepalen, wilt u dan dat de winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem?

Retail Groenteboer, slager, bakker, etc.
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44% van de respondenten benoemt dat zij vinden dat retail iedere zondag open mag zijn. Een kwart (25%) vindt dat

retail iedere zondag gesloten moet zijn. Voor groenteboeren, bakkers, slagers etc. geldt dat 42% vindt dat zij hun

winkel iedere zondag gesloten moeten houden. 38% vindt dat die winkels iedere zondag open mogen zijn.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Als u het mocht bepalen, wilt u dan dat de winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem?

Supermarkt Een andere soort winkel

38

Ruim driekwart van de respondenten (76%) vindt dat supermarkten iedere zondag open

mogen. 16% noemt dat supermarkten iedere zondag hun deuren gesloten moeten houden.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

U heeft aangegeven dat u niet wilt dat de winkels (of sommige winkels) op zondag open zijn. Kunt u aangeven wat 

hiervan de reden is? 

Meer antwoorden mogelijk
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Aan de respondenten die hebben aangegeven dat zij niet willen dat een of meer winkels op zondag open zijn, is gevraagd wat hiervoor de reden is.

De meest genoemde redenen zijn: geen winkelbehoefte (67%), vind ik niet gepast op zondag (59%) en ik houd niet van consumentisme (44%).
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Vanaf en tot hoe laat wilt u dat de supermarkten op zondag open gaan?

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die vinden dat de supermarkten minimaal één zondag per maand open moeten zijn.
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De meeste respondenten die willen dat de supermarkten minimaal één zondag per maand open zijn, vinden dat supermarkten vanaf

12.00 uur (30%) of vanaf 10.00 uur (26%) moeten open gaan en om 18.00 uur (35%) of om 17.00 uur (27%) moeten sluiten.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Vanaf en tot hoe laat wilt u dat de winkels (bijvoorbeeld retail, bouwbedrijf, tuinbedrijf etc.) op zondag open gaan? (n=)

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die vinden dat de winkels minimaal één zondag per maand open moeten zijn.
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De meeste respondenten die willen dat de winkels minimaal één zondag per maand open zijn, vinden dat winkels vanaf 12.00 uur (37%)

of vanaf 10.00 uur (24%) moeten open gaan en om 17.00 uur (43%) of om 18.00 uur (34%) moeten sluiten.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Moet er bij het vaststellen van de openingstijden rekening worden gehouden met omwonenden, kerkdiensten etc.? 

42

Aan de respondenten is gevraagd of er bij het vaststellen van openingstijden rekening moet worden gehouden met omwonenden,

kerkdiensten etc. Ruim de helft (52%) benoemt dat er rekening moet worden gehouden met omwonenden. 23% vindt dat er rekening

moet worden gehouden met kerken en religieuze instellingen en 40% vindt dat er nergens rekening mee moet worden gehouden.
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2.4 Hele gemeente Doetinchem

Heeft het gegeven dat niet alle winkels open zijn op zondag invloed op uw winkelbezoek op zondag?

Ondernemers mogen zelf beslissen of ze open gaan op zondag. Niet alle ondernemers willen open op zondag.

43

77% van de respondenten benoemt dat het gegeven dat niet alle winkels open zijn op zondag geen invloed op

hun winkelbezoek op zondag. 20% gaat hierdoor minder vaak op zondag naar de winkel en 3% gaat juist vaker.
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Bijlagen



Bijlage l - Achtergrondvariabelen

Geslacht (n=1.154) Leeftijd (n=1.152)

Kern (n=1.154)
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Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen
naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om
de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve
steekproef weg te nemen. Op deze en de volgende
pagina staan ongewogen resultaten. De rest van de
rapportage zal gewogen resultaten bevatten. Meer
informatie over de weging staat in bijlage 2 weergegeven.
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Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief
onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het
betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake
van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een
onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in
werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (1.154) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 2,85% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op
een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel
representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen
een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan
1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten van tussen de 35 en 44 jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 1,10 en een
respondent tussen de 65 en 74 jaar (die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,51. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een steekproef met een
aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een minimale weegfactor van 0,5
gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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