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4 okt 2018

Enquête winkeliers

Bezetten 7 van de 15 raadszetels



Algemene gegevens

• Doel: de stem van alle winkeliers horen

• 4 vragen:
• 1. Wilt u 52 koopzondagen?
• 2. Verwacht u voordeel of nadeel van 52 koopzondagen?
• 3. Wilt u dat de huidige regeling van 17 koopzondagen ONGEWIJZIGD blijft?
• 4. Behoort u tot de food of de non-food sector?

• Anonieme enquête

• 39 winkels onderzocht

• Onderzoekers: Casper, Samuel, Ineke, Pieter, Luc en Marja

• Onderzoeksgegevens van 10 september tot 27 september
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Voor Tegen Geen bezwaar

Vraag 1. Wilt u 52 koopzondagen?

Van de 5 
voorstanders gaan 4 

niet open. Deze 
voorstanders zijn 

principieel 
voorstander dat 

ondernemers zelf 
mogen beslissen 

over openingstijden 
en niet de politiek.
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Wil wel open en wel
voordeel

Wil niet open. Als ik open
ga, dan heb ik nadeel

Wil niet open, dus geen
voordeel

Vraag 2. Heeft u voordeel of nadeel van 52 
koopzondagen?

Wil 52x open

LET OP: Vraag 2 is 
verschillend 

geïnterpreteerd:
1. Ik ga open, en heb 

voordeel.
2. Ik ga niet open. 

Maar stel, ik ga 
alsnog open, heb ik 

dan voordeel of 
nadeel?

3. Ik ga niet open, dus 
heb ik geen voordeel.



Niet naar gevraagd

Uit zichzelf 
aangegeven, kan 

dus meer zijn







Losse opmerkingen (1/5)

• Er zijn nu al kwakkelende bedrijven, die krijgen hiermee een zetje de 
verkeerde kant op.

• Regeling 17 koopzondagen lekker zo laten. Wordt niet gebruikt maar kan in 
bijzondere omstandigheden worden gebruikt.

• 52 zondagen moet kunnen als een ondernemer het wil, daar moet de 
politiek niet over gaan.

• Ik vind het trouwens belangrijker dat de openingstijden op woensdag en 
vrijdag op elkaar worden afgestemd dan dat we wel of geen 52 
koopzondagen krijgen.

• Montfoort is te klein voor een koopzondag, daarvoor gaat men naar de 
grote stad.



Losse opmerkingen (2/5)

• In totaal blijft het dezelfde omzet maar je moet er 1 dag extra kosten 
voor maken, dus voor mij is een koopzondag nadelig.

• We zijn opzich voor 52 koopzondagen maar qua omzet is het niet 
interessant en niet alle personeel bij ons mag/wil op zondag werken.

• Als we maar de mogelijkheid hebben om een bepaalde keer open te 
gaan, is het goed en 17 is dan ruim voldoende.

• Als alle winkels open gaan, ga ik ook mee. Dan moet ik wel.

• De omzet wordt over meer dagen uitgesmeerd, geen enkel voordeel 
voor mij.



Losse opmerkingen (3/5)

• Ik snap de AH maar zie ook het gevaar voor de eigen middenstand.

• Ik ben bang voor klantenverlies als ik op zondag open ga.

• Ik ga omzet verliezen als de AH open gaat op zondag. De kleine 
ondernemers in de food sector krijgen last van de zondagverkoop
door AH. Het kost 52 x omzet verlies. 

• Snap het belang van AH wel. Vindt eigenlijk dat de ondernemer dat 
zelf moet bepalen en niet de politiek.

• Lijdt schade door openstelling AH. Als alle winkels open gaan moet hij 
ook meegaan. Eigenlijk is dat dwang. Dat vindt hij geen prettig idee. 
Rond speciale dagen wil hij wel meedoen, daarvoor is 17 genoeg.



Losse opmerkingen (4/5)

• Ga niet open op zondag. Tenzij een bijzondere dag of feest met veel 
mensen op straat en als andere winkels dan ook allemaal open zijn. 
Dan moet je meedoen.

• Een dagje vrij per week is nodig. Kleine middenstand moet overeind 
blijven voor de leefbaarheid in de stad. Maar AH op zondag open zou 
voor mij persoonlijk wel fijn zijn omdat het als eenmanszaak er door 
de weeks niet van komt. Vind eigenlijk dat de ondernemer dat zelf 
moet bepalen, niet de politiek. 

• Verwacht geen enkele omzetstijging als hij open zou gaan. Komt niet 
uit de kosten

• Zal door de AH koopzondagen omzet mis lopen.



Losse opmerkingen (5/5)

• 52 koopzondagen is op lange termijn het einde van de middenstand.

• Collega ondernemers zeggen tegen mij: is er in Montfoort geen 
koopzondag? Dat is lekker!

• Als je op zondag open gaat, ga je elders in de week, eerder dicht. Het 
moet ergens vandaan komen. 

• Als ik open ga op zondag, kost het me alleen maar geld.

• Bij 7 dagen open krijg je verspreiding van omzet en doordat je een 
dag langer open bent ook meer kosten.


