
Zondagopenstelling
In december 2020 heeft er een onderzoek over de zondagopenstelling van de winkels in de binnenstad
plaatsgevonden onder de  leden van het inwonerspanel Doetinchem Spreekt. In totaal hebben 1.154
inwoners van de gemeente Doetinchem de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een
deelnemerspercentage van 48,5%.  De resultaten van dit onderzoek geven een betrouwbaar en
nauwkeurig beeld van de mening  alle inwoners van de gemeente Doetinchem.  Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen. 

Binnenstad

De belangrijkste
redenen waarom respondenten

niet op zondag de binnenstad bezoeken
zijn: geen winkelbehoefte (58%) en niet

houden van consumentisme
(25%).

57% van de
respondenten die de

binnenstad wel op zondag
bezoekt, doet dit 1 of 2

keer per maand. 

Met welk doel gaat u meestal naar de
binnenstad? - Top 3

Hoe belangrijk vindt u het dat de winkels tot 1 januari 2021 in de binnenstad iedere zondag
open mogen zijn?

(Heel) belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk (Heel) onbelangrijk Weet ik niet

42% 23% 33% 2%

Om welke reden gaat u juist op zondag naar
de binnenstad? - Top 3

Recreatief
winkelen bij

modewinkels
60%

Horecabezoek

57%

Recreatief winkelen
voor niet-dagelijkse

aankopen
56%

Geen tijd op
andere dagen

48%

Gezelligheid
vanwege

horecabezoek
38%

Gezelligheid
vanwege recreatief

winkelen
36%

65% was ervan op
de hoogte dat de winkels in de
binnenstad elke zondag open

mogen. 37% heeft de afgelopen 4
maanden op zondag een bezoek

gebracht aan de binnenstad.



Wat gebeurt er met de resultaten?

Fietsverbod

De gemeenteraad neemt de onderzoeksresultaten mee bij de besluitvorming. De bedoeling is dat de
gemeenteraad eind maart een definitief besluit neemt over de zondagopenstelling van de winkels.

De onderzoeksresultaten geven Binnenstadbedrijf Doetinchem meer inzicht in de houding en behoeften
van inwoners van Doetinchem wat betreft het winkelen op zondag. Deze inzichten dragen bij aan het
bepalen van de koers van Binnenstadbedrijf Doetinchem en geven richting aan haar (toekomstig) beleid
aangaande de algehele winkelopenstelling.

Gehele gemeente

Houdt u zich aan het fietsverbod in de binnenstad? Wat vindt u ervan dat er in de binnenstad op geen
enkel tijdstip meer mag worden gefietst?

46% 15% 36% 3%

(Heel) positief

Niet positief, niet negatief

(Heel) negatief

Weet ik niet

55%

24%

3%

18%

Ja, altijd

Ja, soms

Nee, nooit

Ik kom nooit
met de fiets in
de binnenstad

68% gaat op zondag
wel eens naar een winkel in

de gemeente Doetinchem. 32%
gaat nooit op zondag naar

een winkel.

Op zondag bezoeken
respondenten voornamelijk

supermarkten (93%),
bouwmarkten (55%) en

retailwinkels (41%).

Als u het mocht bepalen, wilt u dan dat de winkels open zijn op zondag in de gehele gemeente Doetinchem?
 Top 5 - % iedere zondag open

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

Supermarkt
76%

Bouwmarkt
51%

Retail
44%

Tuinbedrijf
42%

Meubelzaak
41%

Ja, met omwonenden
52%

Ja, met kerken en
religieuze instellingen
23%

Nee
40%

De belangrijkste
redenen waarom respondenten

niet op zondag naar een winkel in de gemeente gaan
zijn: geen winkelbehoefte (71%) en het niet gepast

vinden op zondag (31%).


