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Onderzoeksopzet 

Aanleiding onderzoek 

 

Op dit moment zijn in Houten de levensmiddelenwinkels (zoals bijvoorbeeld bakkers, slagers en 
supermarkten) in beginsel alleen open van maandag tot en met zaterdag. Op zondag zijn deze winkels - 
behalve op reguliere koopzondagen (12 per jaar) - dicht.  
 
Op het moment van schrijven, is het wettelijk toegestaan om per 15.000 inwoners één levensmiddelenwinkel 
op zondag open te stellen. In de gemeente Houten zou dit neerkomen op maximaal drie winkels. Dit kunnen 
bijvoorbeeld drie supermarkten zijn, of bijvoorbeeld één supermarkt, één bakker en één slager. 
Pompstations of kiosken op trein- en busstations kennen een andere regeling en vallen buiten de context 
van dit onderzoek. 
 
De gemeente wil graag van haar burgers weten wat zij van een eventuele wekelijkse zondagopenstelling 
van levensmiddelenwinkels (van 16.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur) vinden. Vinden de inwoners dit prettig of 
hecht men juist waarde aan de zondagsrust? De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2012 door de 
gemeenteraad meegenomen in een RTG (Rondetafelgesprek) over dit onderwerp.  
 

Methode onderzoek 

Voor dit onderzoek zijn alle leden van het burgerpanel uitgenodigd om deel te nemen aan een online 
enquête. Tijdens de veldwerkperiode is extra aandacht gevraagd voor het onderzoek in de lokale media. In 
totaal zijn 1.347 leden uitgenodigd voor het onderzoek. 
 
In de periode 20 september tot en met 8 oktober hebben 985 panelleden deelgenomen (respons: 73%). Dit 
is een hogere respons dan normaal, hetgeen betekent dat bewoners zich meer dan gemiddeld betrokken 
voelen bij het onderwerp. Daarmee is het onderzoek dan ook voldoende representatief. In bijlage 1 wordt 
een profiel gegeven van de respondenten.  
 
De weergegeven resultaten hebben allereerst betrekking op alle respondenten. Daarbij wordt er onder meer 
gekeken of zich verschillen voordoen tussen mensen van verschillende leeftijden of geslacht. In de 
rapportage wordt ook onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of geen ervaring hebben met het doen 
van boodschappen op zondag en tussen voor- en tegenstanders van de wekelijkse zondagopenstelling. 
Wanneer zich relevante significante verschillen voordoen worden deze vermeld.  
 
De resultaten worden op diverse punten geïllustreerd aan de hand van citaten van respondenten. Deze 
antwoorden zijn, alhoewel niet noodzakelijk representatief, bedoeld om wat meer ‘gevoel’ bij bepaalde 
resultaten te geven. 
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Samenvatting 
 
 

Afweging wekelijkse zondagsopenstelling  
 

 Voorstanders Maakt niet uit Tegenstanders 

Het iedere zondag openstellen  van 
levensmiddelenwinkels hoort bij de moderne 
tijd  

96% 19% 1% 

Het iedere zondag openstellen  van 
levensmiddelenwinkels is makkelijk  

92% 15% 1% 

Ik geniet van de zondagsrust, daarom wil ik 
geen wekelijkse zondagopenstelling van 
levensmiddelenwinkels  

2% 15% 90% 

De supermarkten iedere zondag open is 
oneerlijk voor de kleine ondernemer die niet 
open kan of wil  

23% 71% 88% 

Ik ben tegen wekelijkse zondagsopenstelling 
vanwege mijn geloofsovertuiging / religie  

1% 4% 51% 

 

 

 
Indien instemming wekelijkse zondagopenstelling:  
  

 Potentiële klanten op zondag: 

 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stijging van het percentage dat op zondag in 

Houten boodschappen doet van 15% naar:  
 

4455%%    
 

81% vindt het soort levensmiddelenwinkel 

belangrijk (supermarkt, bakker, slager, 

groenteboer, etc.). 

 
 

39% 15% 46% 

68% vindt de afstand naar de winkel (zeer) 
belangrijk bij de beslissing om op zondag 
boodschappen te doen.  
 

 

Voorkeur voor opening van minimaal 1 

supermarkt. Helft potentiële gebruikers (51%) wil 

graag drie supermarkten open.   

 

40% verwacht op zondag dagelijkse 

boodschappen te zullen doen. 

   

28% verwacht op zondag wekelijkse 

boodschappen te zullen doen. 

 

 
 30% verwacht op zondag vooral losse/ 

vergeten boodschappen te zullen doen. 

 

 

De kleine ondernemer moet ook de kans krijgen 

om op zondag open te gaan. 
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Ja, (ook) 
in Houten; 

15%
Ja, buiten 
Houten; 

21%
Nee; 64%

Doet u weleens op zondag boodschappen 
bij een levensmiddelenwinkel/ supermarkt 

in Houten of in een andere gemeente?
Basis: iedereen (n=985)

Resultaten  
 

Huidige situatie 

Ruim een derde van de Houtenaren doet weleens boodschappen op zondag, 15% van de Houtenaren doet 
dit (ook) in Houten. Het op zondag boodschappen doen, vindt niet heel frequent plaats. Een meerderheid 
bezoekt de winkel 1 keer per maand of minder vaak.  
 
Op dit moment geldt in Houten voor 
levensmiddelenwinkels een zondagsluiting. Alleen op 
koopzondagen is het toegestaan om deze winkels te 
openen (12 keer per jaar).  
 
36% van de Houtenaren geeft aan weleens op 
zondag boodschappen te doen bij een 
levensmiddelenwinkel /supermarkt. Houtenaren in de 
leeftijd van 35-44 jaar geven dit het vaakst aan 
(43%), Houtenaren van 65 jaar en ouder het minst 
vaak (19%).  
 
Van de inwoners van Houten die weleens op zondag 
boodschappen doen bij een levensmiddelenwinkel 
/supermarkt, geeft de meerderheid (71%) aan dit 
(weleens) in Utrecht te doen. Hoewel in Houten de 
levensmiddelenwinkels/ supermarkten slechts één 
keer per maand geopend zijn, geeft 40% aan hier 
weleens boodschappen te doen. In totaal geeft dus 
15% van de inwoners van Houten

1
 aan weleens in Houten op zondag boodschappen te doen. De 

meerderheid van deze groep doet niet alleen in Houten, maar ook in één of meerdere andere steden 
boodschappen op zondag (87%).  
 
 
 
 

 

                                                      
1
 40% van de 36% inwoners die aangeeft weleens op zondag boodschappen te doen. 

1% 

In welke gemeente doet u (weleens) boodschappen op zondag? 
Basis: doet weleens boodschappen op zondag (n=352) 

40% 

29% 

26% 

71% 

Anders, namelijk  15% 

 
- Amsterdam 
- Vianen 
- Zeist 
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0% 20% 40%

Weet niet/ geen mening

Anders, namelijk:

minder dan 1x per zes weken

Ongeveer 1 x per maand / 1x per zes 
weken

2 tot 3 keer per maand

1 x per week (iedere zondag)

2%

4%

26%

40%

24%

4%

Hoe vaak doet u op zondag boodschappen in een 
levensmiddelenzaak/supermarkt?

Basis: doet op zondag boodschappen in een 
levensmiddelenzaak/supermarkt (n=352)

 
Inwoners uit de wijk 
Noordoost geven vaker dan 
inwoners uit andere wijken 
aan in Houten boodschappen 
te doen op zondag (24% 
tegenover 15% gemiddeld). 
Inwoners uit de wijk Zuidwest 
geven vaker dan andere 
inwoners aan in Nieuwegein 
boodschappen te doen (16% 
tegenover 9% gemiddeld). 
Waarschijnlijk speelt hier de 
afstand tot de winkels een rol.  
 
Houtenaren die tot de 
werkzame beroepsbevolking 
behoren, geven het vaakst 
aan (41%) weleens op 
zondag boodschappen te 
doen. Van de mensen die tot 
de niet-werkzame beroepsbevolking horen geeft 30% dit aan. Gepensioneerden, die niet tot de 
beroepsbevolking behoren

2
, geven het minst vaak aan (19%) weleens op zondag boodschappen te doen. 

Aannemelijk is dat hierbij  onder meer de beschikbare tijd op doordeweekse dagen een rol speelt.  
 
Slechts 4% van de inwoners van Houten dat weleens boodschappen op zondag doet, geeft aan dit iedere 
zondag te doen. Bijna een kwart geeft aan 2 tot 3 keer per maand op zondag boodschappen te doen en 40% 
geeft aan ongeveer 1 keer per maand/zes weken boodschappen te doen.  
 
Als u op zondag boodschappen doet, wat komt dan het meest voor? 
Basis: doet weleens op zondag boodschappen bij een levensmiddelenwinkel/supermarkt (n=352) 

 

 

 

  

 

Inkopen voor de hele 
week 

Boodschappen voor 
die dag (bijvoorbeeld 
het avondeten) 

Vooral losse/vergeten 
boodschappen (zoals 
bijvoorbeeld een pak 
melk, wc papier of 
koffie) 

Versnaperingen 
(zoals chips, snoep of 
alcohol) 

Weet niet / 
geen 
mening 

 
 
 
 
Het soort inkopen dat Houtenaren op zondag doen is heel divers. Twee op de tien (19%) geeft aan inkopen 
voor een hele week te doen, 39% geeft aan boodschappen voor de zondag te doen. Daarnaast geeft 39% 
aan vooral losse/vergeten boodschappen op zondag te doen. Slechts 2% gaat naar de winkel voor 
versnaperingen. 
 
De mensen die op zondag weleens boodschappen doen, kunnen worden ingedeeld in twee bezoektypes. 
Ten eerste zijn er mensen die regelmatige op zondag boodschappen doen: 2 tot 4 keer per maand. 
Daarnaast zijn er mensen die af en toe (minder dan 2 keer per maand) boodschappen doen op zondag. De 

                                                      
2
  De beroepsbevolking (15-65 jaar) is onder te verdelen in de werkzame beroepsbevolking (werkt minstens 12 uur per 

week) en de niet-werkzame beroepsbevolking (werkt niet of minder dan 12 uur per week. Tot de laatsten behoren: 
huisvrouw/man, werkloos/Anw/WAO/WIA, studenten/scholieren). Gepensioneerde 65-plussers behoren niet tot de 
beroepsbevolking.  

19%   39%   39%   2%       1% 

Regelmatig bezoek:  
2-4 keer per maand 

Af en toe bezoek:  
<2 keer per maand 
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39%

46%

15%

Alles overwegend ben ik....
Basis: iedereen (n=985)

Voorstander van een wekelijkse 
openstelling van 
levensmiddelenwinkels op zondag 

in Houten

Tegenstander van een wekelijkse 
openstelling van 
levensmiddelenwinkels op zondag 

in Houten

Het maakt mij niet uit

frequentie van boodschappen doen, hangt samen met het soort boodschappen dat men doet. Mensen die 
op regelmatige basis de supermarkt bezoeken, doen dit vaker om uitgebreider te winkelen. 33% geeft aan 
boodschappen voor de hele week te doen, 45% bezoekt de winkel voor de dagelijkse boodschappen. 
Mensen die af en toe de supermarkt bezoeken, gaan vaker voor een kleinere (vergeten) boodschap (47%).  
 

Voor- en tegenstanders 

Inwoners van Houten zijn verdeeld over het al dan niet wekelijks openstellen van levensmiddelenwinkels op 
zondag: 39% is voor openstelling; 46% is tegen een openstelling. Hieraan liggen verschillende motivaties en 
overtuigingen ten grondslag.  
 
Een wekelijkse zondagopening voor levensmiddelenwinkels in Houten kent voor- en tegenstanders. 
Verschillende factoren en 
motieven spelen hierbij een 
rol. Voorbeelden hiervan zijn 
consumentengemak, 
levensovertuiging, en 
concurrentieverhoudingen 
tussen levensmiddelenwinkels. 
Alle argumenten in overweging 
nemende geeft 46% van de 
Houtenaren aan tegen een 
wekelijkse openstelling van 
levensmiddelenwinkels in 
Houten te zijn. Daarentegen 
spreekt 39% zich uit als voorstander. Een kleine groep van 15% geeft aan dat het hen niet uitmaakt of er wel 
of geen wekelijkse openstelling komt.  
 
Onder de mannelijke inwoners bevinden zich relatief veel tegenstanders, 50% geeft aan tegenstander te 
zijn, terwijl onder de vrouwen 42% tegenstander is. Vrouwen geven daarentegen vaker dan mannen aan 
(19% versus 11%) dat wel of geen opening hen niet uitmaakt. Ook tussen leeftijdsgroepen is een verschil in 
voor- en tegenstanders waarneembaar. Binnen de groep 35-44 jarigen bevinden zich relatief veel 
voorstanders (47%). Binnen de groep 55-64 jarigen bevinden zich de meeste tegenstanders (55%). Het is 
waarschijnlijk dat de leeftijd als factor van betekenis onder meer samenhangt met de tijdsbesteding overdag. 
Zo geven mensen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren het vaakst (43%) aan voorstander te zijn 
van een zondagopenstelling. Van de niet werkzame beroepsbevolking geeft 34% dit aan, van de 
gepensioneerden slechts 26%. Deze laatste groep geeft daarnaast relatief vaak aan dat het hen niet uit 
maakt (23%).  
 
Van de Houtenaren die op dit moment al eens boodschappen doen op zondag, geeft 83% aan ook 
voorstander te zijn van een wekelijkse zondagsopening in Houten. 
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Potentieel gebruik van de koopzondag 

Indien een wekelijkse zondagopenstelling doorgang zou vinden, zegt 45% waarschijnlijk/zeker op zondag 
boodschappen te zullen gaan doen.  
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tegenstander (n=462)

Maakt niet uit (n145)

Voorstander (n=377)

2%

64%

4%

33%

34%

25%

49%

2%

69%

8%

0%

7,5%

Stel dat een aantal van de in Houten gevestigde levensmiddelenwinkels 
iedere zondag open gaan. Bent u in dat geval van plan om in één van deze 

winkels op zondag boodschappen te gaan doen?
Basis: iedereen (n=985)

Zeker wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet niet/ geen mening

 
 
Bijna alle voorstanders (98%) geven aan dat zij bij een wekelijkse zondagopenstelling van plan zijn om in 
één van de geopende winkels op zondag wel eens hun boodschappen te zullen gaan doen. Bij de 
tegenstanders is dit beeld vanzelfsprekend tegenovergesteld. Bij de middengroep die geen uitgesproken 
mening heeft over de zondagopenstelling, denkt een meerderheid geen boodschappen te zullen gaan doen 
op zondag. In totaal geeft 45% van de Houtenaren aan zeker/waarschijnlijk wel op zondag boodschappen te 
gaan doen wanneer een aantal levensmiddelenwinkels iedere zondag open gaat. Op dit moment doet 36% 
weleens boodschappen op zondag (waarvan 15% (ook) in Houten). Een wekelijkse zondagopenstelling zou 
dus een stijging betekenen van het aantal mensen dat boodschappen doet op zondag in Houten.  
 

Argumenten voor 

De wekelijkse zondagopenstelling hoort volgens voorstanders bij de moderne tijd en dient het 
consumentengemak. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

outen moet levensmiddelenwinkels iedere zondag 
openstellen, want anders lopen onze ondernemers inkomsten 

mis als mensen uitwijken naar winkels buiten Houten.

Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag 
openstellen, want dat vergroot de levendigheid van Houten.

Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag 
openstellen, want dat is makkelijk

Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag 
openstellen, want dat hoort bij de moderne tijd.

1%

2%

1%

1%

23%

26%

15%

19%

72%

81%

91%

92%

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? % 
(helemaal) mee eens

Basis: iedereen (n=985)

Voorstander (n=377) Maakt niet uit (n=145) Tegenstander (n=462)

 
 
Er is respondenten een viertal argumenten voorgelegd die mogelijkerwijs meewegen ten gunste van een 
wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels in Houten. 92% van de voorstanders geeft aan 
dat de levensmiddelenwinkels in Houten iedere zondag opengesteld moeten worden omdat dit bij de 
moderne tijd hoort. Ook geeft een grote meerderheid van de voorstanders aan (91%) dat de wekelijkse 

45% 
Zeker/ 

waarschijnlijk 
wel 
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zondagopenstelling makkelijk is. Er hoeft dan niet uitgeweken te worden naar een andere dag of naar een 
andere gemeente. Volgens 81% van de voorstanders zal daarnaast de wekelijkse opening van 
levensmiddelenwinkels zorgen voor meer levendigheid van Houten. Het argument dat relatief het minst in 
belang lijkt mee te wegen, is het mislopen van inkomsten voor ondernemers (72%).   
 

Argumenten tegen 

De zondagsrust is het belangrijkste argument voor tegenstanders. Daarnaast is ook de oneerlijke 
concurrentie van kleine ondernemers een belangrijk punt voor deze groep. De helft van de tegenstanders 
geeft aan vanwege religieuze redenen tegen een openstelling te zijn.  
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik vrees (parkeer-)overlast als de dichtstbijzijnde supermarkt bij 
mij in de buurt iedere zondag open gaat.

Ik ben tegen een wekelijkse zondagopenstelling van 
levensmiddelenwinkels want mijn geloofsovertuiging/ religie is 

voor zondagsrust.

De winkels zijn al 6 dagen per week open, alle dagen open zet 
alleen maar aan tot overmatig eten, drinken en kopen.

Slechts drie levensmiddelenwinkels open op zondag leidt tot 
een verstoring van de concurrentieverhoudingen tussen de 

levensmiddelenwinkels onderling.

De supermarkten iedere zondag open is oneerlijk voor de kleine 
ondernemer die niet open kan of  wil.

Ik geniet van de rust op zondag als de winkels dicht zijn en ik wil 
daarom geen wekelijkse zondagopenstelling van 

levensmiddelenwinkels.

3%

0%

1%

40%

23%

1%

4%

4%

20%

61%

71%

15%

22%

51%

60%

62%

88%

90%

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? % (helemaal) 
mee eens

Basis: iedereen (n=985)

Tegenstander (n=462) Maakt niet uit (n=145) Voorstander (n=377)

 
 
Er zijn respondenten zes verschillende motieven voorgelegd die mogelijkerwijs meetellen als argument 
tegen een wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels in Houten. Bij tegenstanders blijkt het 
verschil in gewicht tussen de gegeven argumenten groter dan bij de voorstanders het geval was. Een 
belangrijke argument tegen de zondagopenstelling is het bewaken van de zondagsrust. 90% van de 
tegenstanders geeft aan te genieten van de rust op zondag en zegt daarom geen wekelijkse 
zondagopenstelling te willen.  
 
Daarnaast vindt een meerderheid van de tegenstanders (88%) dat de zondagopenstelling leidt tot 
ongewenste concurrentieverschillen tussen grote en kleine ondernemers. Drievijfde van de tegenstanders 
(62%) geeft aan dat het feit dat de zondagsopenstelling zich beperkt tot 3 winkels, tot verstoring van 
concurrentieverhoudingen kan zorgen. Beide argumenten met betrekking tot oneerlijke concurrentie worden 
gesteund door de Houtenaren die het niet uitmaakt of er wel of geen wekelijkse zondagopenstelling wordt 
gerealiseerd. Van deze groep geeft 71% aan het oneerlijk te vinden voor kleine ondernemers die niet open 
willen of kunnen op zondag. Daarnaast geeft 61% van deze groep aan dat het feit dat slechts drie winkels 
geopend mogen worden, zorgt voor een verstoring van concurrentieverhoudingen.  
 
De helft van de tegenstanders geeft aan vanwege de geloofsovertuiging/ religie tegen de wekelijkse 
zondagopenstelling te zijn.  Opvallend is dat van de tegenstanders met name de jongere groep Houtenaren 
dit aangeeft. Van de tegenstanders in de leeftijd 18-44 geeft 60% aan tegen de wekelijkse openstelling te 
zijn vanwege zijn/haar geloofsovertuiging, terwijl dit onder 45-54 jarigen (40%) en 55-64 jarigen (37%) veel 
minder vaak als argument wordt opgevoerd. Wanneer specifiek naar de groep 18-44 jarigen wordt gekeken, 
valt op dat het met name de 18-34 jarigen zijn die dit argument aanvoeren, dit resultaat is indicatief.

3
 Voor 

31% van de tegenstanders speelt het religieuze argument (helemaal) niet, 14% is hier neutraal over.  

                                                      
3
 Indicatief resultaat; n=68 
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Een eventueel parkeerprobleem speelt ook bij de tegenstanders nauwelijks mee. 22% van de tegenstanders 
geeft aan dat zij (parkeer)overlast vrezen bij de opening van de dichtstbijzijnde supermarkt. 42% geeft juist 
aan het hiermee (helemaal) oneens te zijn.  
 

Solidariteit met geloofsovertuiging anderen 

Voorstanders lijken zich weinig gelegen te laten liggen aan de geloofsovertuiging van anderen als het gaat 
om hun eigen wens met betrekking tot een wekelijkse koopzondag voor levensmiddelen. 
 
Aan de Houtenaren is de onderstaande stelling voorgelegd met betrekking tot geloofsovertuiging.  
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tegenstander 
(n=462)

Maakt niet uit 
(n=145)

Voorstander 
(n=377)

88%

43%

5%

 
 
Er valt op de inhoud van deze stelling overigens bij nader inzien wellicht één en ander af te dingen, gezien 
het feit dat ‘slechts’ 51% van de tegenstanders van een zondagopenstelling aangeeft dat religie in relatie tot 
zondagsrust een rol speelt. Toch kan met de uitkomsten een zekere indicatie worden verkregen in welke 
mate er sprake is van solidariteit met andersdenkenden als het gaat om het in stand houden van de 
zondagsrust. Slechts 5% van de voorstanders van een wekelijkse zondagopenstelling geeft aan (mede) 
vanwege de geloofsovertuiging van andere Houtenaren te willen afzien van een zondagopenstelling. 
 

 

“Voor religieuze Houtenaren is de zondagsrust een belangrijk en principieel 
punt. Ik kan er prima mee leven als daarom de levensmiddelenwinkels op de 

meeste zondagen dicht blijven, ook al is er een meerderheid vóór een 
wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.” 

% (helemaal) mee eens 
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Voorkeur winkels bij zondagopenstelling 

Vanwege het complete assortiment pleiten velen voor de openstelling van tenminste één supermarkt. 
Daarnaast geven Houtenaren aan dat afstand een rol speelt bij het al dan niet uiteindelijk bezoeken van een 
winkel. Dit laatste gecombineerd met het gegeven dat er sprake is van een zekere mate van spreiding van 
supermarkten over Houten, zou pleiten tot het openen van drie supermarkten. Echter: een deel van de 
respondenten geeft aan dat juist ook kleine ondernemers de kans moeten krijgen hun winkel open te stellen, 
dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.  
 
Wanneer de gemeente Houten overgaat tot een wekelijkse zondagopenstelling, moet er een keuze gemaakt 
worden welke winkels hiervoor in aanmerking komen.  
 
Welke mix van opengestelde levensmiddelenwinkels zou u het liefst zien als de gemeente zou kiezen 

voor een wekelijkse zondagopenstelling? 
Basis: Zeker/waarschijnlijk wel boodschappen doen (n=441) 

 

 
 

  

3 supermarkten 3 kleinere midden-
standers zoals bij-
voorbeeld een slager, 
bakker of groenteboer 

Een mix van 
verschillende soorten 
levensmiddelenwinkels  

Dat maakt 
mij niet 
zoveel uit 

Weet niet/ 
geen 
mening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51% van de potentiële klanten, geeft aan dat zij graag drie supermarkten geopend ziet bij een wekelijkse 
zondagopenstelling. De meest genoemde reden hiervoor is dat supermarkten een compleet assortiment 
bieden, terwijl kleinere middenstanders slechts één productgroep aanbieden. Daarnaast geeft een opening 
van 3 supermarkten meer mogelijkheden tot spreiding in Houten, waardoor er altijd een supermarkt in de 
buurt geopend is. 
 

- Openstelling zie ik als zaak van de ondernemer. De 
ondernemers kunnen dat prima zelf bepalen en 
regelen. 
 

- Wat mij betreft bepaalt iedere ondernemer zelf of hij 
open is op zondag of niet. 

 

51%          3%              27%   19%          0% 

- Afstand is belangrijk, dus met 3 
supermarkten open heb je een betere 
spreiding en volledig assortiment. 
 

- Bij de supermarkt is alles te krijgen wat 
je nodig hebt. 
 

- Bij supermarkten is alles verkrijgbaar, 
en je kunt de openingen dan spreiden 
over heel Houten zodat je niet ver hoeft 
te reizen. 
 

- Daar is alles te krijgen en is er ook 
redelijke spreiding over Houten. Anders 
moet ik nog 20 minuten fietsen naar een 
supermarkt. 
 

- Kleinere middenstanders hebben over 
het algemeen geen extra personeel 
voor een koopzondag. En een 
supermarkt biedt een groot assortiment. 
aan meer dan de slager of de bakker 

 

- Als supermarkten open mogen op zondag moet je de 
kleine middenstanders (slagers en bakkers) ook de 
kans geven om open te mogen zijn. Dit kunnen ze 
dan zelf beoordelen. 
 

- Anders zullen kleinere middenstanders nadeel 
ondervinden, oneerlijke concurrentie. 
 

- Ten behoeve van variatie en zoveel mogelijk eerlijke 
concurrentie binnen de detailhandel. 
 

- Misschien kunnen de winkels ook nog bij toerbeurt 
open!? 
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Eerder werd bij de tegenargumenten van de zondagopenstelling al de oneerlijke concurrentie genoemd. Dit 
argument komt ook terug bij de keuze voor een bepaalde winkelsamenstelling. 27% geeft aan graag een mix 
van een supermarkt met kleinere ondernemers te wensen. Op deze manier heeft men de beschikking over 
het complete assortiment van een supermarkt, maar wordt kleine ondernemers ook een kans gegeven. Een 
vergelijkbaar argument wordt ook aangevoerd door de 19% met de mening ‘dat maakt mij niet zoveel uit’. Zij 
benadrukken dat vooral aan de ondernemers zelf moet worden voorgelegd wat zij wensen.  
 

Factoren die een rol spelen bij daadwerkelijk bezoek winkel 

Het al dan niet daadwerkelijk bezoeken van een levensmiddelenwinkel op zondag hangt uiteindelijk sterk af 
van het aanbod. 
 
Hoewel bijna alle voorstanders (98%) aangegeven hebben van plan te zijn een levensmiddelenwinkel op 
zondag te bezoeken bij openstelling, zal het daadwerkelijk bezoek zeer waarschijnlijk toch afhangen van 
welke winkels uiteindelijk worden geopend. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Soort supermarkt(formule) 
Bijvoorbeeld: AH, Plus, 

Hoogvliet, C1000, Lidl, …

Afstand tot de winkel

Soort levensmiddelenwinkel 
(supermarkt, bakker, slager, 

groenteboer, etc.)

19%

24%

27%

36%

44%

54%

22%

20%

12%

16%

11%

5%

7%

2%

2%

Welke factoren spelen een rol in de uiteindelijke keuze een levensmiddelenwinkel op 
deze zondagen te bezoeken? Hoe belangrijk vindt u de volgende factoren?

Basis: zeker/waarschijnlijk wel boodschappen doen (n=441)

Zeer belangrijk Belangrijk Niet belangrijk/ niet onbelangrijk

Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/ geen mening
 

 
Zo geeft 81% aan dat het soort levensmiddelenwinkel (zeer) belangrijk is voor het uiteindelijke bezoek. De 
opening van alleen kleine levensmiddelenwinkels zal niet aan de behoefte van de meerderheid voldoen. 
Daarnaast geeft 68% aan dat de afstand tot de winkel van belang is. Als laatste speelt ook de formule van 
de supermarkt een rol. Voor 55% is dit (zeer) belangrijk.  
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Verwachte boodschappen 

Eerder is al beschreven welke boodschappen Houtenaren op dit moment op zondag doen. Hieronder wordt 
bekeken welke boodschappen zullen worden gedaan bij een eventuele toekomstige wekelijkse openstelling 
van levensmiddelenwinkels in Houten. 
 
Welk soort boodschappen verwacht u meestal te gaan halen bij een wekelijkse zondagopenstelling 
(ervan uitgaande dat deze boodschappen verkrijgbaar zijn in de geopende levensmiddelenwinkels)? 
Basis: zeker/waarschijnlijk boodschappen doen (n=441) 

 

 

 

  

 

Inkopen voor de hele 
week 

Boodschappen voor 
die dag (bijvoorbeeld 
het avondeten) 

Vooral losse/vergeten 
boodschappen zoals 
bijvoorbeeld een pak 
melk, wc papier of 
koffie 

Versnaperingen 
(zoals chips, snoep of 
alcohol) 

Weet niet / 
geen 
mening 

 
 
Houtenaren verwachten levensmiddelenwinkels op zondag te gaan bezoeken voor zowel wekelijkse, 
dagelijkse als losse/vergeten boodschappen.  
 

Vergelijking huidige en verwachte boodschappen 

Het potentieel aan “inkopen voor de hele week” lijkt beduidend hoger te liggen bij een wekelijkse 
zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels in de eigen gemeente. Het aandeel losse, vergeten 
boodschappen ligt daarentegen lager. Dit vergeleken met het huidige koopgedrag van Houtenaren op 
zondag. 

 
De volgende figuur maakt een vergelijking tussen mensen die nu al eens op zondag boodschappen doen (in 
Houten en daarbuiten) en mensen die dat verwachten te zullen gaan doen in Houten bij een 
zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels. Dit zijn dus deels dezelfde mensen (73% van de potentiële 
kopers doet nu ook al weleens boodschappen op zondag). 
 

28%   40%   30%   0,4%   2% 
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28%

40%

30%

2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ik doe dan inkopen 
voor de hele week

Ik doe dan de 
boodschappen voor 

die dag

Ik doe dan vooral 
losse/ vergeten 
boodschappen

Ik koop dan wat 
versnaperingen 

Weet niet/ geen 
mening

Vergelijking huidig - verwacht boodschappengedrag

Huidig (n=352) Verwachting (n=441)

 
 
 
Op dit moment geeft slechts 19% van de huidige kopers aan dat men inkopen voor de hele week doet. Door 
28% van de potentiële kopers wordt de verwachting uitgesproken dat zij inkopen voor de hele week zullen 
gaan doen. Deze verschuiving zorgt voor relatief minder losse/vergeten boodschappen.  
 
De verwachting van mensen die al ervaring hebben met boodschappen doen op zondag verschilt van die 
van mensen die hier nog geen ervaring mee hebben. Mensen die nu nog geen boodschappen doen op 
zondag geven relatief vaak aan (43%) dat 
zij vooral losse/vergeten boodschappen 
denken te gaan doen. Mensen die nu al op 
zondagen inkopen doen, geven dit veel 
minder vaak aan (25%). Andersom geeft 
44% van de Houtenaren die nu al weleens 
op zondag boodschappen doet aan, dat zij 
vooral voor dagelijkse boodschappen een 
levensmiddelenwinkel zullen gaan 
bezoeken, terwijl slechts 29% van de 
Houtenaren die hier geen ervaring mee 
heeft, dit aangeeft.  
 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen het huidige gedrag van mensen die nu al wel eens op 
zondag boodschappen doen en hun eigen voorspelde toekomstig gedrag, is ook een verschuiving  
zichtbaar. Zij geven aan vaker weekboodschappen te gaan doen (30% versus 19%) en minder vaak 
losse/vergeten boodschappen (25% versus 39%).  
 
De vraag is dan ook, gezien de bovenstaande uitkomsten, of met name de consumenten die nu nog niet 
behoren tot degenen die boodschappen doen op zondagen, hun eigen toekomstig gedrag voldoende kunnen 
voorspellen. Aannemende dat deze mensen hun gedrag minder goed kunnen inschatten, is het goed 
mogelijk dat de verschuiving naar meer boodschappen per bezoek, in werkelijkheid groter is.  

Verwachte boodschappen onder 
potentiële kopers bij 
zondagopenstelling (n= 441) 

Doet u op dit 
moment weleens 
boodschappen 

op zondag? 

Ja 
n=319 

Nee 
n=122 

Inkopen voor de hele week 30% 23% 

Boodschappen voor die dag  44% 29% 

Vooral losse/ vergeten boodschappen  25% 43% 

Versnaperingen  0% 2% 

Weet niet/ geen mening 1% 4% 
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Bijlage I – Profiel respondenten 
 
De resultaten zijn met weegfactoren gecorrigeerd naar de werkelijke populatieverhoudingen. Er is gewogen 
naar geslacht, leeftijd en wijk. De verhoudingen hieronder worden zowel ongewogen als gewogen 
weergegeven.  
 
 

Tabel 1.1: Profiel respondenten (n=985) 

Percentage 
ongewogen 

Percentage 
gewogen 

Geslacht Man 54% 49% 

 Vrouw 46% 51% 

 Totaal 100% 100% 

Leeftijd 18 t/m 34 jaar 14% 26% 

  35 t/m 44 jaar 23% 22% 

 45 t/m 54 jaar 28% 25% 

  55 t/m 64 jaar 22% 15% 

 65 jaar en ouder 13% 12% 

  Totaal 100% 100% 

Wijk Buitengebied 5% 8% 

 Noordoost 25% 24% 

 Noordwest 37% 31% 

 Zuidoost 18% 19% 

 Zuidwest 16% 17% 

 Totaal 100% 100% 
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Bijlage II – Processtatistieken 
 
20 september 2012 zijn alle leden van het burgerpanel benaderd om mee te werken aan het onderzoek. 
Deze respondenten zijn via een e-mail benaderd voor het online onderzoek. Het veldwerk duurde in totaal 
ruim 2 weken (t/m 8 oktober). Uiteindelijk hebben 985 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. 
  
 

Tabel 2.1: Processtatistieken 

 Aantal Percentage 

Uitnodigingen verstuurd 
Enquêtes gestart  

1.347 
1004 

100% 

75 % 

Enquêtes voltooid  985 73 % 

Enquêtes niet voltooid  19 2% 

   

Gemiddelde invultijd  
 

9 min. 52 sec. 
 

 

Betrouwbaarheidsinterval 95%  

Maximale foutmarge  3,1%  
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Bijlage III – Vragenlijst 

 
 

Zondagopenstelling 
 
De regels  
Op dit moment zijn in Houten de levensmiddelenwinkels (zoals bijvoorbeeld bakkers, slagers en 
supermarkten) in beginsel alleen open van maandag tot en met zaterdag. Op zondag zijn deze winkels - 
behalve op reguliere koopzondagen (12 per jaar) - dicht. De gemeente onderzoekt de mening van de 
inwoners over een eventuele wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels (dit is mogelijk in de 
middag van 16.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur).  
 
De hiernavolgende vragen gaan uitdrukkelijk niet over de reguliere koopzondagen (ter informatie: in Houten 
mogen alle winkels twaalf keer per jaar op zondag open). De zondagopenstelling die hier wordt bedoeld, is 
een extra mogelijkheid levensmiddelenwinkels iedere zondag open te stellen. Voor andere winkels is deze 
extra mogelijkheid er niet (dit volgt uit landelijke wetgeving).  
 
Maximaal 3 winkels 
Niet alle supermarkten of andere levensmiddelenwinkels mogen tegelijk op zondag open zijn. Volgens de 
wet mag er maar één levensmiddelenwinkel per 15.000 inwoners open. In de gemeente Houten komt dat 
neer op maximaal 3 winkels. Dat kunnen bijvoorbeeld 3 supermarkten zijn, of bijvoorbeeld 1 supermarkt, 1 
bakker en 1 slager. Pompstations of kiosken op stations kennen een andere regeling en vallen buiten de 
context van dit onderzoek.  
 
 
Boodschappen doen op zondag 
 
De volgende vragen gaan over de huidige situatie.  
 

1. Doet u weleens op zondag boodschappen bij een levensmiddelenwinkel/ supermarkt in Houten of in 

een andere gemeente?  

 
Toelichting: hier worden geen eventuele boodschappen bij pompstations of kiosken op stations 
bedoeld. 

 
 Ja 

 Nee   ga verder naar vraag 5 

 
2. In welke gemeente doet u (weleens) boodschappen op zondag?  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Houten 

 Bunnik 

 Wijk bij Duurstede 

 Nieuwegein 

 Utrecht 

 Anders, namelijk [ … ] 
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3. Hoe vaak doet u op zondag boodschappen in een levensmiddelenwinkel/supermarkt? 

 
 1 x per week (iedere zondag) 

 2 tot 3 keer per maand 

 Ongeveer 1 x per maand / 1x per zes weken 

 minder dan 1x per zes weken 

 Anders, namelijk: [ …. ] 

 Weet niet/ geen mening 

 
4. Als u zondag boodschappen doet, wat komt dan het meest voor? 

 
 Ik doe dan inkopen voor de hele week 

 Ik doe dan de boodschappen voor die dag (bijvoorbeeld voor het avondeten) 

 Ik doe dan vooral losse / vergeten boodschappen, zoals bijvoorbeeld een pak melk, wc papier of 
een pak koffie 

 Ik koop dan wat versnaperingen (zoals chips, snoep of alcohol) 

 Weet niet/ geen mening 

 
 
Voor en tegens van een wekelijkse zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels 
 
De volgende vragen gaan over hoe u tegen een wekelijkse zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels/ 
supermarkten aankijkt. Tenslotte zullen we u vragen of u - alles overziend - voor of tegen deze 
zondagopenstelling bent. 
 

5. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen:  

 

 Helemaal 
mee eens 

Mee eens 
Niet eens/ 

niet 
oneens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Weet niet/ 
geen 

mening 

a. Houten moet levensmiddelen-

winkels iedere zondag openstellen, 

want dat hoort bij de moderne tijd. 

      

b. Ik geniet van de rust op zondag als 

de winkels dicht zijn en ik wil 

daarom geen wekelijkse 

zondagopenstelling van 

levensmiddelenwinkels. 

      

c. Ik ben tegen een wekelijkse 

zondagopenstelling van 

levensmiddelenwinkels want mijn 

geloofsovertuiging/ religie is voor 

zondagsrust. 

      

d. Houten moet levensmiddelen-

winkels iedere zondag openstellen, 

want dat is makkelijk (ik hoef niet uit 

te wijken naar een andere dag of 

naar een andere gemeente). 
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 Helemaal 
mee eens 

Mee eens 
Niet eens/ 

niet 
oneens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Weet niet/ 
geen 

mening 

e. De winkels zijn al 6 dagen per week 

open, alle dagen open zet alleen 

maar aan tot overmatig eten, 

drinken en kopen. 

      

f. De supermarkten iedere zondag 

open, is oneerlijk voor de kleine 

ondernemer die niet open kan of 

wil. 

      

g. Houten moet levensmiddelen-

winkels iedere zondag openstellen, 

want dat vergroot de levendigheid 

van Houten. 

      

h. Slechts drie levensmiddelenwinkels 

open op zondag leidt tot een 

verstoring van de 

concurrentieverhoudingen tussen 

de levensmiddelenwinkels 

onderling.  

      

i. Houten moet levensmiddelen-

winkels iedere zondag openstellen, 

want anders lopen onze 

ondernemers inkomsten mis als 

mensen uitwijken naar winkels 

buiten Houten. 

      

j. Ik vrees (parkeer-)overlast als de 

dichtstbijzijnde supermarkt bij mij in 

de buurt iedere zondag open gaat. 

      

 
 

6. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling: 

 
“Voor religieuze Houtenaren is de zondagsrust een belangrijk en principieel punt. Ik kan er prima 
mee leven als daarom de levensmiddelenwinkels op de meeste zondagen dicht blijven, ook al is er 
een meerderheid vóór een wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.” 
 

 Helemaal mee eens 

 Mee eens 

 Niet eens/ niet oneens 

 Mee oneens 

 Helemaal mee oneens  

 Weet niet/ geen mening 
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Wilt u tot slot van dit eerste vragenblok antwoord geven op het volgende: 
 

7. Alles overwegend ben ik:  

 

 Voorstander van een wekelijkse openstelling van levensmiddelenwinkels op zondag in Houten 

 Tegenstander van een wekelijkse openstelling van levensmiddelenwinkels op zondag in Houten  

 Het maakt mij niet uit 

 Weet niet/ geen mening 

 
 
Wekelijkse zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels 
 
In de volgende vragen wordt u gevraagd naar uw voorkeuren indien de gemeenteraad zou besluiten tot een 
wekelijkse zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels in de middag van 16.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.  
 

8. Kruis aan welke mix van opengestelde levensmiddelenwinkels u het liefst zou zien, als de gemeente 

zou kiezen voor een dergelijke zondagopenstelling  

 
 3 supermarkten 

 3 kleinere middenstanders als bijvoorbeeld een slager, bakker of groenteboer  

 Een mix van verschillende soorten levensmiddelenwinkels (één supermarkt en 2 kleinere 
middenstanders als bijvoorbeeld een slager, bakker of groenteboer) 

 Dat maakt mij niet zoveel uit 

 Weet niet/ geen mening 

 
9. Kunt u dit toelichten?  

 

 
 
 
 
 

 
 

10. Stel dat een aantal van de in Houten gevestigde levensmiddelenwinkels (zoals bijvoorbeeld 

supermarkten, bakkers en slagers) iedere zondag open gaan. Bent u in dat geval van plan om in één 

van deze winkels op zondag boodschappen te gaan doen? 

 
 Zeker wel      

 Waarschijnlijk wel    

 Waarschijnlijk niet   Ga naar vraag 13 

 Zeker niet     Ga naar vraag 13 

 Weet niet/ geen mening  Ga naar vraag 13 
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11. Welke factoren spelen een rol in de uiteindelijke keuze een levensmiddelenwinkel op deze zondagen 

te bezoeken? Hoe belangrijk vindt u de volgende factoren?  

 

 
Zeer 

belangrijk 
Belangrijk 

Niet 
belangrijk/ 

niet 
onbelangrijk 

Onbelangrijk 
Zeer 

onbelangrijk 
Weet niet/ 

geen mening 

a. Afstand tot de winkel       

b. Soort 

levensmiddelenwinkel 

(supermarkt, bakker, 

slager, groenteboer, etc.) 

      

c. Soort supermarkt(formule) 

Bijvoorbeeld: AH, Plus, 

Hoogvliet, C1000, Lidl, 

Jumbo, etc. 

      

 
 

12. Welk soort boodschappen verwacht u meestal te gaan halen bij een wekelijkse zondagopenstelling 

(ervan uitgaande dat deze boodschappen verkrijgbaar zijn in de geopende levensmiddelenwinkels)? 

 
 Inkopen voor de hele week 

 Boodschappen voor die dag (bijvoorbeeld voor het avondeten) 

 Vooral losse / vergeten boodschappen, zoals bijvoorbeeld een pak melk, wc papier of een pak 
koffie 

 Versnaperingen (zoals chips, snoep of alcohol) 

 Weet niet/ geen mening 

 

 
Tot slot 
 

1. Wat is uw hoofdbezigheid overdag?  

(Maximaal 1 antwoord) 

 
 Werkend fulltime (36 uur of meer) 

 Werkend parttime, namelijk:  

 minder dan 12 uur per week 

 12 t/m 24 uur per week 

 25 t/m 35 uur per week 

 Huisvrouw/-man 

 Werkloos/ Anw/ WAO/ WIA 

 Student/ scholier 

 Gepensioneerd 

 Anders  
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Bijlage IV – Rechte tellingen 
vr01 Doet u weleens op zondag boodschappen bij een levensmiddelenwinkel/ supermarkt in Houten of in een andere gemeente?

Total

Ja 36,1%

Nee 63,9%

Total 100,0%

985

$vr02_mr In welke gemeente doet u (weleens) boodschappen op zondag?

Geslacht

Total

Houten 40,3%

Bunnik 28,7%

Wijk bij Duurstede 0,6%

Nieuwegein 25,5%

Utrecht 70,6%

Anders, namelijk 15,0%

Total 100,0%

180,7%

352

vr03 Hoe vaak doet u op zondag boodschappen in een levensmiddelenzaak/supermarkt?

Total

1 x per week (iedere zondag) 4,1%

2 tot 3 keer per maand 23,9%

Ongeveer 1 x per maand / 1x per zes weken 40,3%

minder dan 1x per zes weken 26,0%

Anders, namelijk: 4,0%

Weet niet/ geen mening 1,7%

Total 100,0%

352

vr04 Als u zondag boodschappen doet, wat komt dan het meest voor?

Total

Ik doe dan inkopen voor de hele week 18,8%

Ik doe dan de boodschappen voor die dag (bijvoorbeeld voor het avondeten) 39,4%

Ik doe dan vooral losse/ vergeten boodschappen, zoals bijvoorbeeld een pak melk, wc papier of een pak koffie 38,6%

Ik koop dan wat versnaperingen (zoals chips, snoep of alcohol) 2,1%

Weet niet/ geen mening 1,1%

Total 100,0%

352

vr05_1 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat hoort bij de moderne tijd.

Total

Helemaal mee eens 24,1%

Mee eens 15,0%

Niet eens/ niet oneens 10,5%

Mee oneens 11,9%

Helemaal mee oneens 37,6%

Weet niet/ geen mening 1,0%

Total 100,0%

985

vr05_1 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat hoort bij de moderne tijd.

Total

(Helemaal) mee eens 39,0%

Neutraal 10,5%

(Helemaal) mee oneens 49,5%

Weet niet/ geen mening 1,0%

Total 100,0%
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vr05_2 Ik geniet van de rust op zondag als de winkels dicht zijn en ik wil daarom geen wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.

Total

Helemaal mee eens 33,7%

Mee eens 10,4%

Niet eens/ niet oneens 9,2%

Mee oneens 12,8%

Helemaal mee oneens 32,1%

Weet niet/ geen mening 1,8%

Total 100,0%

985

vr05_2 Ik geniet van de rust op zondag als de winkels dicht zijn en ik wil daarom geen wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.

Total

(Helemaal) mee eens 44,1%

Neutraal 9,2%

(Helemaal) mee oneens 44,9%

Weet niet/ geen mening 1,8%

Total 100,0%

vr05_3 Ik ben tegen een wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels want mijn geloofsovertuiging/ religie is voor zondagsrust.

Total

Helemaal mee eens 18,2%

Mee eens 6,0%

Niet eens/ niet oneens 9,2%

Mee oneens 11,5%

Helemaal mee oneens 51,4%

Weet niet/ geen mening 3,8%

Total 100,0%

985

vr05_3 Ik ben tegen een wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels want mijn geloofsovertuiging/ religie is voor zondagsrust.

Total

(Helemaal) mee eens 24,2%

Neutraal 9,2%

(Helemaal) mee oneens 62,9%

Weet niet/ geen mening 3,8%

Total 100,0%

vr05_4 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat is makkelijk

Total

Helemaal mee eens 23,0%

Mee eens 15,3%

Niet eens/ niet oneens 9,6%

Mee oneens 11,3%

Helemaal mee oneens 39,6%

Weet niet/ geen mening 1,2%

Total 100,0%

985

vr05_4 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat is makkelijk

Total

(Helemaal) mee eens 38,3%

Neutraal 9,6%

(Helemaal) mee oneens 51,0%

Weet niet/ geen mening 1,2%

Total 100,0%
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vr05_5 De winkels zijn al 6 dagen per week open, alle dagen open zet alleen maar aan tot overmatig eten, drinken en kopen.

Total

Helemaal mee eens 18,1%

Mee eens 12,7%

Niet eens/ niet oneens 14,0%

Mee oneens 18,9%

Helemaal mee oneens 34,1%

Weet niet/ geen mening 2,1%

Total 100,0%

985

vr05_5 De winkels zijn al 6 dagen per week open, alle dagen open zet alleen maar aan tot overmatig eten, drinken en kopen.

Total

(Helemaal) mee eens 30,8%

Neutraal 14,0%

(Helemaal) mee oneens 53,0%

Weet niet/ geen mening 2,1%

Total 100,0%

vr05_6 De supermarkten iedere zondag open is oneerlijk voor de kleine ondernemer die niet open kan of wil.

Total

Helemaal mee eens 31,9%

Mee eens 27,9%

Niet eens/ niet oneens 13,7%

Mee oneens 14,2%

Helemaal mee oneens 8,4%

Weet niet/ geen mening 3,8%

Total 100,0%

985

vr05_6 De supermarkten iedere zondag open is oneerlijk voor de kleine ondernemer die niet open kan of wil.

Total

(Helemaal) mee eens 59,8%

Neutraal 13,7%

(Helemaal) mee oneens 22,6%

Weet niet/ geen mening 3,8%

Total 100,0%

vr05_7 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat vergroot de levendigheid van Houten.

Total

Helemaal mee eens 16,0%

Mee eens 20,4%

Niet eens/ niet oneens 9,2%

Mee oneens 20,0%

Helemaal mee oneens 33,2%

Weet niet/ geen mening 1,1%

Total 100,0%

985

vr05_7 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want dat vergroot de levendigheid van Houten.

Total

(Helemaal) mee eens 36,5%

Neutraal 9,2%

(Helemaal) mee oneens 53,2%

Weet niet/ geen mening 1,1%

Total 100,0%
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Geslacht

Total

Helemaal mee eens 21,7%

Mee eens 31,5%

Niet eens/ niet oneens 16,5%

Mee oneens 12,1%

Helemaal mee oneens 7,7%

Weet niet/ geen mening 10,5%

Total 100,0%

985

Total

(Helemaal) mee eens 53,2%

Neutraal 16,5%

(Helemaal) mee oneens 19,8%

Weet niet/ geen mening 10,5%

Total 100,0%

Total

Helemaal mee eens 12,6%

Mee eens 19,5%

Niet eens/ niet oneens 13,1%

Mee oneens 22,5%

Helemaal mee oneens 28,8%

Weet niet/ geen mening 3,6%

Total 100,0%

985

Total

(Helemaal) mee eens 32,0%

Neutraal 13,1%

(Helemaal) mee oneens 51,2%

Weet niet/ geen mening 3,6%

Total 100,0%

vr05_10 Ik vrees (parkeer-)overlast als de dichtstbijzijnde supermarkt bij mij in de buurt iedere zondag open gaat.

Total

Helemaal mee eens 6,2%

Mee eens 5,7%

Niet eens/ niet oneens 15,3%

Mee oneens 24,5%

Helemaal mee oneens 37,5%

Weet niet/ geen mening 10,9%

Total 100,0%

985

vr05_10 Ik vrees (parkeer-)overlast als de dichtstbijzijnde supermarkt bij mij in de buurt iedere zondag open gaat.

Total

(Helemaal) mee eens 11,8%

Neutraal 15,3%

(Helemaal) mee oneens 62,0%

Weet niet/ geen mening 10,9%

Total 100,0%

vr05_8 Slechts drie levensmiddelenwinkels open op zondag leidt tot een verstoring van de 

concurrentieverhoudingen tussen de levensmiddelenwinkels onderling.

vr05_9 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want anders lopen onze 

ondernemers inkomsten mis als mensen uitwijken naar winkels buiten Houten.

vr05_8 Slechts drie levensmiddelenwinkels open op zondag leidt tot een verstoring van de 

concurrentieverhoudingen tussen de levensmiddelenwinkels onderling.

vr05_9 Houten moet levensmiddelenwinkels iedere zondag openstellen, want anders lopen onze 

ondernemers inkomsten mis als mensen uitwijken naar winkels buiten Houten.
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Total

Helemaal mee eens 32,0%

Mee eens 17,1%

Niet eens/ niet oneens 7,3%

Mee oneens 14,8%

Helemaal mee oneens 27,7%

Weet niet/ geen mening 1,1%

Total 100,0%

985

Total

(Helemaal) mee eens 49,1%

Neutraal 7,3%

(Helemaal) mee oneens 42,5%

Weet niet/ geen mening 1,1%

Total 100,0%

vr07 Alles overwegend ben ik:

Total

Voorstander van een wekelijkse openstelling van levensmiddelenwinkels op zondag in Houten 39,0%

Tegenstander van een wekelijkse openstelling van levensmiddelenwinkels op zondag in Houten 46,0%

Het maakt mij niet uit 14,9%

Weet niet/ geen mening 0,1%

Total 100,0%

985

Total

3 supermarkten 29,4%

3 kleinere middenstanders als bijvoorbeeld een slager, bakker of groenteboer 5,4%

Een mix van verschillende soorten levensmiddelenwinkels (één supermarkt en 2 kleinere middenstanders als 

bijvoorbeeld een slager, bakker of groenteboer)
21,3%

Dat maakt mij niet zoveel uit 26,1%

Weet niet/ geen mening 17,7%

Total 100,0%

985

vr10 Bent u in dat geval van plan om in één van deze winkels op zondag boodschappen te gaan doen?

Total

Zeker wel 25,4%

Waarschijnlijk wel 19,9%

Waarschijnlijk niet 19,4%

Zeker niet 33,1%

Weet niet/ geen mening 2,2%

Total 100,0%

985

vr10 Bent u in dat geval van plan om in één van deze winkels op zondag boodschappen te gaan doen?

Total

(Zeker/Waarschijnlijk) wel 45,3%

(Zeker/Waarschijnlijk) niet 52,5%

Weet niet/ geen mening 2,2%

Total 100,0%

vr08 Kruis aan welke mix van opengestelde levensmiddelenwinkels u het liefst zou zien, als de gemeente zou 

kiezen voor een dergelijke zondagopenstelling

vr06 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling:“Voor religieuze Houtenaren is de 

zondagsrust een belangrijk en principieel punt. Ik kan er prima mee leven als daarom de 

levensmiddelenwinkels op de meeste zondagen dicht blijven, ook al is er een meerderheid vóór een 

wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.”

vr06 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling:“Voor religieuze Houtenaren is de 

zondagsrust een belangrijk en principieel punt. Ik kan er prima mee leven als daarom de 

levensmiddelenwinkels op de meeste zondagen dicht blijven, ook al is er een meerderheid vóór een 

wekelijkse zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels.”
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vr11_1 Afstand tot de winkel

Total

Zeer belangrijk 23,5%

Belangrijk 44,0%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 19,7%

Onbelangrijk 10,6%

Zeer onbelangrijk 2,0%

Weet niet/ geen mening 0,2%

Total 100,0%

441

vr11_1 Afstand tot de winkel

Total

(Zeer) belangrijk 67,5%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 19,7%

(Zeer) onbelangrijk 12,6%

Weet niet/ geen mening 0,2%

Total 100,0%

vr11_2 Soort levensmiddelenwinkel (supermarkt, bakker, slager, groenteboer, etc.)

Total

Zeer belangrijk 26,8%

Belangrijk 54,1%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 11,9%

Onbelangrijk 4,8%

Zeer onbelangrijk 2,0%

Weet niet/ geen mening 0,4%

Total 100,0%

441

vr11_2 Soort levensmiddelenwinkel (supermarkt, bakker, slager, groenteboer, etc.)

Total

(Zeer) belangrijk 80,9%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 11,9%

(Zeer) onbelangrijk 6,8%

Weet niet/ geen mening 0,4%

Total 100,0%

vr11_3 Soort supermarkt(formule) Bijvoorbeeld: AH, Plus, Hoogvliet, C1000, Lidl, Jumbo, etc.

Total

Zeer belangrijk 18,7%

Belangrijk 36,0%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 22,4%

Onbelangrijk 15,7%

Zeer onbelangrijk 7,0%

Weet niet/ geen mening 0,2%

Total 100,0%

441

vr11_3 Soort supermarkt(formule) Bijvoorbeeld: AH, Plus, Hoogvliet, C1000, Lidl, Jumbo, etc.

Total

(Zeer) belangrijk 54,7%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk 22,4%

(Zeer) onbelangrijk 22,7%

Weet niet/ geen mening 0,2%

Total 100,0%

vr12 Welk soort boodschappen verwacht u meestal te gaan halen bij een wekelijkse zondagopenstelling?

Total

Inkopen voor de hele week 28,1%

Boodschappen voor die dag (bijvoorbeeld voor het avondeten) 40,1%

Vooral losse / vergeten boodschappen, zoals bijvoorbeeld een pak melk, wc papier of een pak koffie 29,7%

Versnaperingen (zoals chips, snoep of alcohol) 0,4%

Weet niet/ geen mening 1,6%

Total 100,0%

441  
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vr26 Wat is uw hoofdbezigheid overdag?

Total

Werkend fulltime (36 uur of meer) 41,2%

minder dan 12 uur per week 1,0%

12 t/m 24 uur per week 12,8%

25 t/m 35 uur per week 17,7%

Huisvrouw/-man 4,6%

Werkloos/ Anw/ WAO/ WIA 3,1%

Student/ scholier 4,7%

Gepensioneerd 13,9%

Anders 1,0%

Total 100,0%

985

geslacht Wat is uw geslacht?

Total

man 48,9%

vrouw 51,1%

Total 100,0%

985

hh Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Total

Alleenstaand 10,3%

Alleenstaand (zonder partner) met kinderen 2,6%

Ik ben gehuwd / woon samen zonder thuiswonende kinderen 29,3%

Ik ben gehuwd / woon samen met thuiswonende kinderen 47,5%

Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorgers 8,4%

Ik woon in een studentenhuis / woongroep 0,0%

Anders, namelijk 1,4%

Geen antwoord 0,5%

Total 100,0%

985

 


