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Geacht panellid,

Huidige winkeltijden supermarkten

In mei/juni 2015 heeft u via het online inwonerspanel Doetinchem
Spreekt deelgenomen aan het eerste panelonderzoek. De vragen
gingen over de mogelijke verruiming van de winkeltijden van
supermarkten op zondag.

Binnen de gemeente Doetinchem geldt sinds 2010 de regel dat
drie supermarkten iedere zondag van 16.00 tot 20.00 uur open
mogen zijn. Deze drie supermarkten wisselen jaarlijks, dit jaar zijn
het de Coop in Gaanderen, de Aldi in Overstegen en de Plus
Markt in Dichten.

Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de
belangrijkste onderzoeksresultaten met u. In deze samenvatting zijn
enkele figuren en tabellen met resultaten opgenomen, de ‘n’ staat
hierbij voor het aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft
beantwoord.

Doetinchem Spreekt
Via Doetinchem Spreekt vragen we drie tot vier keer per jaar
naar de mening van inwoners, ondernemers, instellingen en
verenigingen, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van wat
er leeft en daarvan kan leren.
Op dit moment heeft Doetinchem Spreekt ruim 1.800 leden.
Daarmee behoort Doetinchem Spreekt tot de grootste
gemeentelijke panels van Nederland. Het panel groeit nog steeds
en heeft een goede verdeling over wijken binnen de gemeente en
geslacht.
Voor meer informatie zie: www.doetinchemspreekt.nl.

Respons en betrouwbaarheid
Aan het onderzoek namen 1.676 respondenten uit het
inwonerspanel van de gemeente Doetinchem deel. Een mooie
respons van ongeveer 91%. Door het grote aantal personen dat
deelnam, is sprake van een statistisch betrouwbaar en
nauwkeurig onderzoek.

Circa één op de drie respondenten wist dat de drie betreffende
supermarkten iedere zondag geopend zijn, terwijl een
vergelijkbare groep wist dat iedere zondag drie supermarkten
geopend zijn maar niet om welke supermarkten het gaat. Een
kleine 70% is op de hoogte van het feit dat gedurende reguliere
koopzondagen alle supermarkten geopend mogen zijn.
De figuur hieronder (figuur 1) laat zien dat ruim de helft van de
respondenten, die op de hoogte zijn van de huidige situatie, op
zondag nooit één van de drie open supermarkten bezoekt.
Voornaamste redenen zijn ‘geen behoefte’ en ‘niet gepast op
zondag’.
Hoe vaak heeft u de afgelopen vier maanden (één van)
deze drie supermarkten (Coop in Gaanderen, Aldi in
Overstegen, Plus Markt in Dichteren) bezocht op
zondag in de gemeente Doetinchem? (n=1.552)
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Toekomstige winkeltijden supermarkten

Als in 2016 alle supermarkten elke zondag open zijn, dan zou
een derde van de respondenten die op zondag willen winkelen, 2
tot 3 keer per maand gaan. Een kleine 15% geeft aan wekelijks
te gaan (figuur 3).
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Circa 21% van de respondenten blijkt wel eens een supermarkt te
bezoeken in een andere gemeente. Hierbij gaat het met name om
supermarkten in Oude IJsselstreek, Montferland of Bronckhorst.

Voor 2016 neemt de gemeente Doetinchem opnieuw een
beslissing over de openstelling en openingstijden van
supermarkten op zondag. Nagenoeg de helft van de
respondenten heeft een voorkeur voor de situatie waarin alle
supermarkten op zondag in de gemeente open mogen.
Vergelijkbare groepen van 18% kiezen voor ‘alle supermarkten
gesloten op zondag’ en ‘huidige situatie, waarbij 3 supermarkten
geopend mogen zijn’ (zie figuur 2). Met name respondenten
tussen de 20 en 49 jaar hebben een voorkeur voor openstelling
van alle supermarkten op zondag.
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De winkelbehoefte, ‘ik heb vaak iets nodig op zondag’, blijkt voor
anderen juist de voornaamste reden om (wel eens) op zondag
boodschappen te doen. Met name respondenten uit de
leeftijdscategorieën 20-29 en 30-39 jaar geven aan op andere dagen
geen tijd te hebben.
Het boodschappen doen op zondag blijkt voor 62% van de
respondenten aanvullend op een supermarktbezoek op een andere
dag, terwijl respectievelijk 10% en 9% gaan in plaats van op een
weekdag of een zaterdag. Ruim 71% geeft aan dat het extra winkelen
op zondag niet zorgt voor een verandering in de maandelijkse
bestedingen bij de supermarkt.

Juni 2015

Figuur 2

Als in 2016 alle supermarkten elke zondag open zijn in
de gemeente Doetinchem, zou u dan op zondag naar de
supermarkt gaan? (n=1.162)
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Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De gemeenteraad heeft ook twee bijeenkomsten georganiseerd
voor supermarktondernemers en –medewerkers om in gesprek te
gaan over de openstelling. De uitkomsten van de bijeenkomsten
en het inwonerpanel zijn onder andere de bouwstenen voor het
raadsadvies over de openstelling van de supermarkten op zondag
vanaf 2016. Een speciale raadswerkgroep stelt het advies op en
zet in op maximale draagvlak voor het nieuwe besluit. De
behandeling van het advies vindt in het najaar plaats.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.doetinchemspreekt.nl of
neem contact op met Moventem, zij staan u graag te woord.
Moventem is te bereiken via info@doetinchemspreekt.nl of
telefoonnummer (0575) 760 227. U kunt ook contact op nemen met
het team economie, van gemeente Doetinchem. Zij zijn bereikbaar
via telefoonnummer (0314) 377 377.

Deze factsheet is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste zorgvuldigheid 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.

T 0575 84 3738 | E info@moventem.nl | W www.moventem.nl

