Koopzondag Horst aan de Maas II
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
In de gemeente is een discussie over de koopzondagen.

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de
Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open
gaan?
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Toelichting
2: Wat heb je er aan als slechts een klein aantal winkels open is en de rest dicht is op zondag?
Supermarkten open op zondag is wel makkelijk.
2: Voor de zondag geldt allemaal open of niet
2: Voor de kleine ondernemer is het niet te doen om alle dagen open te zijn. Vroeger kon je ook alleen
maar overdag je inkopen doen en op de koopavond. Nu kun je al iedere avond langer in de supermarkt
terecht, de zondag hoeft er echt niet bij. Je hebt best wel een keer door de week tijd om je
boodschappen te doen. Denk ook aan de rust die mensen nodig hebben. Nederland is een land dat
gehaast is, mag best wel minder.
2: Van Maandag tot Vrijdag : 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag : 08.00 - 16.00 uur Winkels een dag van Maandag tot Vrijdag GESLOTEN, of de werknemers
kunnen in overleg een vrije dag kiezen van Maandag tot Vrijdag. Gemiddeld per dag, drie pauzes a 20
minuten. Dan wordt er gemiddeld per werknemer nog 47 uur gewerkt.
2: Ik denk dat als de winkels wekelijks open zijn dat er relatief minder mensen naar de winkels gaan. Nu
blijft het bijzonder. muv de supermarkten. Dat vind ik wel gemakkelijk.
2: Ik ben van mening dat je de kleinere winkeliers een bepaalde mate van bescherming moet bieden
tegen de grote ketens, Daarom vind ik dat er een bepaald maximum moet worden gesteld aan de
zondag openstelling.
2: Het is allemaal wel of allemaal niet. Het werkt niet als er een aantal winkels wel open gaan en andere
weer niet.
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2: Gun personeel ook hun zondags rust
2: Er moet rekening gehouden worden met de kleine winkels en de eenmanszaken. Zijn verdienen ook
een vrije zondag.
2: Er moet een lijn worden getrokken. Doe je dat dan heb je altijd voor en tegenstanders. dat is echter
bij ieder te nemen besluit zo.
2: Dit gaat ten kosten van de kleine ondernemer. Zij kunnen dit financieel niet rukken om 7 dagen in de
week open te houden..
2: Dit gaat ten koste van de kleine winkelier
2: Dan heb je kans de grotere open zijn en de kleinere kan de extra kosten niet dragen en lijdt daar
onder.
2: Beter 1 beleid zodat je niet de situatie krijgt dat de een wel en de ander niet open is. Beste is alles
dicht behalve in de zomerperiode.
2: Als iedere winkelier zelf gaat bepalen wordt het een ratjetoe en gaat de kleine ondernemer het
onderspit delven.
2: Als elke winkelier dat zelf mag bepalen zijn op koopzondagen niet alle winkels open. Dan trek je
steeds minder mensen naar Horst.
2: Als de winkels op zondag open zijn dan heb je geen familie bezoeken meer. vroeger ging je nog naar
oma en opa maar dat is er tegenwoordig niet meer van toepassing.
2: Allemaal of niet. In een relatief klein dorp heeft het weinig zin voor een onderneming om als een van
de enige de deuren te openen.
2: Allemaal het zelfde
1: Winkeliers mogen het van mij zelf bepalen, maar mij lijkt het niet aantrekkelijk als klant om op
zondag te komen winkelen en niet te weten welke winkels er open zijn. Het wordt dus onduidelijk.
1: Tuurlijk mogen ze dat zelf weten. Maar nee, nu komt het zwabberbeleid van de gemeenteraad naar
voren. Dan weer wel, dan weer niet, etc... Leuk als je ondernemer bent. Laat de koopzondagen toch
over aan de ondernemers zelf.
1: Nvt
1: Maar ZEKER NIET elke zondag
1: Maar hou wel er rekening mee dat ze nu 8 goede koopzondagen hebben waar inwoners en
bezoekers weten dat 80 % van de ondernemers open zijn en er meestal iets te doen in het centrum. Los
laten (52 weken) krijg je versnippering zodat je half lege winkelcentra krijgt waar het niet gezellig is
naar zulke centra in andere steden ga ik ook niet meer op zondag
1: In de omgeving zijn de winkel ook open daar trekken veel inwoners van horst ad maas naar toe. Ook
janssen-noy moet elke zondag open moeten dit komt zeer ten goede aan de middenstand in Sevenum
1: Ik vind het achterhaald dat de winkels op zondag niet open zijn
1: Ik denk dat het voor veel ondernemers niet rendabel is om hun winkel ook op zondag te openen. Als
er echter een aantal winkeliers hun winkels wel openen is dit (oneerlijke) concurrentie en worden
anderen gedwongen om toch ook hun deuren te openen. Het zou mooi zijn als de winkeliers in Horst
tot een gezamenlijk besluit kunnen komen.
1: Dit is niet meer tegen te houden, als het in Horst niet mag dan mag het wel in andere plaatsen.
1: De winkeliers zijn oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat goed voor hun zaak is en wat niet daar
hoeft de gemeente niet te pamperen ook schaft dit werk gelegenheid ik snap daarom ook niet waarom
de gemeente hier tegen kan zijn. Het is het geld van de ondernemer waar de gemeente zich mee
bemoeit . Dus gemeente laat dit aan de winkelier zelf over.
1: De winkeliers moeten er samen uit komen en met een gezicht naar buiten treden. De gemeenteraad
moet het eensluidende besluit dan overnemen en daarmee vaststellen of er één, twee of meerdere
koopzondagen per maand moeten komen.
1: De politiek en de gemeente moeten ook eens luisteren naar wat de koper wil, en niet alleen wat een
paar winkeliers willen Laat het ook de winkelier zelf invullen Hij weet best of dit voor hem rendabel is
1: Dat de kleine ondernemen niet open wil en kan iedere zondag prima. De supermarkten, eventueel
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zelfs nog op toerbeurt, mogen van mij iedere zondag open
1: Dat betekent ook dat winkeliers t recht hebben om aan gemeente te vragen om dit te reguleren en
dat gemeente indien hier een duidelijke meerderheid voor is hier niet aan voorbij kan gaan
1: Ben vaker in de USA geweest, ideaal wat de openingstijden zeker van supermarkten is,24 uur,
kleinere winkels natuurlijk niet, maar de supermarkten zijn de eerste levensbehoefte.
1: Als zij dit ingevuld kunnen krijgen met het personeel dan moet dit kunnen.
1: Als mensen op zondag willen winkelen ,dan gaan ze naar Venlo of ergens anders heen
1: Als de meerderheid dit niet wil komen ze zelf wel tot een consensus. Het feit dat centrum
management dit niet wil toont aan dat er teveel onenigheid is en centrum management eigenlijk faalt.
: Op zondag mogen er geen winkels open van mij.
: Belangrijk vind ik dat alle winkels tegelijk open/dicht zijn. nu is er een TE groot verschil in
openingstijden qua dagen en uren zo ook op de koopavond en koopzondagen

Wat is volgens jou de belangrijkste reden om op
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We leven in een 24-uurs economie. De overheid hoeft niet te bepalen wanneer ik
boodschappen moet doen. Dat bepaal ik zelf wel
Waarom zouden winkels niet op zondag open mogen.
Waarom niet?
Vergeten boodschappen
Supermarkt GRAAG open op zondag
Soms wel handig
soms komt t heel goed van pas
Soms is het makkelijk, maar als het niet zou zijn, zou ik er ook geen problemen mee hebben.
Soms is het handig, het is echter niet noodzakelijk. Voor het personeel is het a-sociaal!!!
Prima maar blijft bijzonder als het niet altijd kan
Plantechnische gemakzycht
Op zaterdag is het meestal heel druk in de supermarkt. Fijn om dat dan lekker rustig op zondag
te kunnen doen. Zondag is vaak zo´n ´lege´ dag. Fijn om dan even te kunnen winkelen.
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Om de winkeliers de kans te geven om te concurreren met de buurgemeenten.
Normaal ga ik doordeweeks boodschappen doen, nu misschien wel op zondag dan is het ook
rustiger
Meegaan met de tijd, heel veel is elke dag geopend
Makkelijk
Kleine zelfstandige hebben ook recht op Zondagsrust
Kan ik bepalen wanneer het mij uitkomt
Kan gemakkelijk zijn
Je moet als overheid niet alles willen regelen. Als er behoefte is moet je het toe kunnen staan.
Stop met betuttelen.
Internet maakt alle winkelcentrums kapot
In het weekend, je zelf rust en ontspanning geven is een veel beter ontspannen sfeer.
Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik mijn boodschappen kan doen
Ik wil boodschappen doen al het mij uitkomt
Ik vind het fijn om op de dag zelf te beslissen met wie en wat ik eet.
Ik kan dan ook eens met mijn dochters gaan winkelen. Anders komt het er nooit van
Ik ga zelden op zondag boodschappen doen.
Ik doe geen boodschappen op zondag. Ik zou zelf ook niet op zondag willen werken.
Iets vergeten of iets heel vers willen
Iets vergeten
iedere winkelier moet dat zelf ui kunnen maken anders gaan ze naar de buurgemeente
Horst is wat shop gebied redelijk aan de kleine kant, je bent zo door de winkels heen. Daarom
geef ik de voorkeur aan een grotere stad waar je meer winkels hebt,
Het trekt anderen
Het is weleens handig.
Het is praktisch, op deze manier is m.n. De drukte in het weekend beter verdeeld
het is makkelijk je heb dan wat meer tijd
Het is handig af en toe
Het is gewoon handig
het is gewoon gemakkelijk
Het is een 24 uurs maatschappij geworden en wordt door de overheid bevorderd.
het gemak dat het mogelijk is
heel af en toe is het een leuk tijdverdrijf.
Handig voor een vergeten boodschap
Handig en gemakkelijk
Gun die mensen toch ook rust.
Gemakkelijk. winkelen wanneer het jou uitkomt.
Gemakkelijk als je wat vergeten bent. spontaan bezoek krijgen, kun je ng snel nr de winkel
Gemakkelijk
Gemak
Effectief
Een ieder is vrij om te beslissen, wanneer hij/zij boodschappen doet
Door onregelmatig werk komt dit soms goed uit
Door de week niet altijd tijd
De vraag is, denk ik; wat is voor de winkelier de belangrijkste reden om op zondag open te
willen zijn!
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de markt veranderd. mensen hebben daar behoefte aan. in de randstand is het al normaal. Ik
denk dat als Horst het niet doet dat heel veel mensen naar Venray gaan (toeristen)
dat omliggende dorpen wel open zijn
Dat je elke dag naar de winkel kunt gaan.
als we iets vergeten zijn
als men iets te kort komt
Als iets op is en ik het echt nodig heb
Als het noodzakelijk is
Alleen wanneer ik snel iets nodig heb
alleen voor supermarkten omdat ik door de week vaak geen tijd heb
...
dat ik kan winkelen wanneer het mij uitkomt of dit nou op maandagavond of zondagoverdag is.

Hoe vaak heb je in 2013 op zondag gewinkeld?
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Toelichting
5: Volgens mij 2 keer een stokbroodje halen voor bij de barbecue.
5: Niet of nauwelijks
4: dat de plus bepaald wat er er gaat gebeuren en marskramer laat albert hein open je moet eens zien
hoe gau de andere volgen
3: Vaak in andere steden om daar rond te kijken niet doel bewust inkopen doen maar funshoppen.
2: Zijn wel vaker naar de supermarkt geweest.
2: Omdat het kon, vooral voor feestdagen kan het wel eens handig zijn. Maar ik snap het ook als
winkeliers vaker open willen. De markt zal dan ook veranderen.
2: Omdat er winkels open zijn, ivm door de week verplichte feestdagen, e.d.
2: Het is één keer gebeurd en dat was feitelijk per ongeluk. We waren naar Horst voor een bezoekje aan
kennissen. Go, zijn de winkels open? Nou dan kunnen we wel even.... Waren ze niet open geweest, dan
hadden we gewoon op maandag de boodschappen gedaan en niks gemist.
2: Dit was afgelopen zomer toen de supermarkten elke zondag open waren
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2: Afhankelijk van het weer
2: 1 x op een reguliere koopzondag voor sint
1: Zondagsrust vanwege geloofsovertuiging. Tevens doet een mens dat goed.
1: Niet nodig
1: Niet in Horst gewinkeld. Als ik op zondag ga, ga ik naar een grote stad.
1: Laat het personeel ook van het weekeinde genieten Mijn vraag is : Is de omzet per jaar daar door
echt hoger of is het dat DE WINKEL die op zondag verkoopt de buurman niet door de week kan
verkopen
1: Ik gun iedereen een `vrije zondag 6 dagen open is voor iedereen voldoende ."
1: De kleine winkelier is de dupe, houd juist een dorp levendig en aantrekkelijk

3.1 Was dit in onze gemeente?
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Toelichting

3: Venray, Venlo maar ook in eigen gemeente
3: Venray en venlo – 3x
3: Venray en Uden, maar ik zou graag zien, dat de supermarkten om deurt zondags open zouden zijn,
dan hoeft niet iedereen elke week op zondag te werken, en kunnen wij toch kopen op zondag.
3: Venray en Deurne
3: Venray – 6x
3: Venlo, Roermond, Venray, elders
3: Venlo, Eindhoven, Roermond, Amstelveen, Hoofddorp
3: Venlo of Venray – 2x
3: Venlo en Tilburg
3: Venlo en roermond
3: Venlo en Den Haag
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3: venlo / roermond
3: venlo (trefcenter)
3: Venlo (trefcenter ivm boodschappen)
3: Venlo (en af en toe Horst)
3: Venlo – 54x
3: Utrecht – 2x
3: Roermond/Venlo
3: Roermond/venlo
3: Roermond. Venray
3: Roermond, Venlo
3: Roermond Maastricht
3: Roermond – 7x
3: Panningen
3: Overall waar winkels open zijn
3: Omliggende gemeente
3: Oa roermond
3: Nijmegen
3: Kevelaer
3: hhh
3: Ergens anders
3: Eindhoven
3: Eindhoven / Den Haag / Tilburg / Roermond
3: dDverse gemeentes
3: Diverse
3: Buitenland
3: Andere plaatsen
3: Andere gemeente
3: Amsterdam, Den Haag, Roermond
3: ...

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.

7

