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Samenvatting
Zondagopenstelling supermarkten
Op vraag "1. Bent u van plan gebruik te maken van de zondagopenstelling van supermarkten in de
kern Zaltbommel?" antwoordt 29% van de respondenten: "Ja, zeker".
Op vraag "2. Wat vindt u van deze openingstijden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Prima".
Op stelling "3. ‘Voor de overige winkels in Zaltbommel zijn de koopzondagen voldoende’" antwoordt
in totaal 37% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal antwoordt 38% van de
respondenten: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling "4. ‘Er dient geen verschil gemaakt te worden in de openingstijden van supermarkten in
de gemeente Zaltbommel’" antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In
totaal antwoordt 18% van de respondenten: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(38%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBommelerwaard, waarbij 339 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zondagopenstelling supermarkten
In de kern Zaltbommel mogen supermarkten voortaan op zondag van 13:00 tot 17:00 uur de
deuren openen. De supermarkten en andere winkels in de dorpen mogen niet op zondag
open, evenals de andere winkels in de kern Zaltbommel.

1. Bent u van plan gebruik te maken van de
zondagopenstelling van supermarkten in de kern
Zaltbommel?

(n=336)
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Op vraag "1. Bent u van plan gebruik te maken van de zondagopenstelling van supermarkten in de
kern Zaltbommel?" antwoordt 29% van de respondenten: "Ja, zeker".

Toelichting
Ja, zeker

•

•
•
•
•
Ja,
waarschijnlijk
wel

•
•

Een winkel in de binnenstad moet vrij zijn om wel of niet open te gaan. De
gemeente mag daarin geen belemmering vormen. Ik vind wel dat de kleine
zelfstandigen hierin leidend moeten zijn, dus niet de franchisers. Dan is er
geen keus meer. Goed luisteren naar ondernemersvereniging dus. Ik kan me
ook voorstellen dat een kleine ondernemer geen behoefte heeft aan
zondagopenstelling.
Graag zelfs. Nu moet ik vaak vanuit Brakel helemaal naar Den Bosch.
Het is anno 2019de normaalste zaak om op zondag open te zijn. Het wordt
tijd dat Zaltbommel hierin met zijn tijd mee gaat.
Het komt veelste vaak voor dat we nog een kleine bootschap zouden willen
doen, maar niet mogelijk is op zondag
Zie ook graag winkels buiten zaltbommel open
Incidenteel
Als ik iets vergeten ben of onverwachts bezoek krijg
Waarom überhaupt een discussie? Als je het niks vindt blijf dan gewoon thuis
en ga niet voor anderen beslissen!
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Nee,
waarschijnlijk
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee, zeker
niet

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Weet niet

•
•

De supermarkten in mijn woonplaats zijn op zondag ook open.
Ik doe boodschappen op zaterdag
Ik ga nooit in Zaltbommel naar de supermarkt dus nu ook niet tenzij er een
noodgeval is.
Ik vind het jammer dat op zondag alle winkels open gaan. Heeft niks met
geloof te maken. Maar jammer dat alles meer een 24 uurs economie word.
Alles moet meer en snel!!!
Niet vanuit geloof maar omdat ik het niet nodig vind.
Rossum is dichterbij
Tot op heden hoefde ik op zondag geen rekening te houden met het doen
van boodschappen. Dat wil ik graag zo houden. Niet vanuit
geloofsovertuiging overigens.
Van mij mogen de winkels in de stad en de dorpen open op zondag. Zelf zal
ik bijna geen gebruik maken om te gaan winkelen.
Vind zondagsrust belangrijk, even een dag van bezinning.
Voor mij persoonlijk hoeven supermarkten op zondag niet open te zijn.
Woon in Kerkdriel daar is de Lidl al open en in Rossum is de Coop open.
De zondag is de dag voor godsdienstige samenkomsten van Christenen,
waarbij ik hoor. Zij zien deze dag als Gods dag die aan Hem gewijd behoort te
worden tot Zijn eer. Verder is er door de week genoeg tijd om naar de winkel
te gaan. Ook gun ik elke winkelier of winkelmedewerker een dag van rust in
de week in deze onrustige tijd.
De zondag is Gods dag, een dag om te rusten van al onze arbeid en die
moeten we niet als een werkdag gaan beschouwen.
Geen behoefte aan
Ik ben voor een rustdag in de week, daar is de zondag geschikt voor. Heeft bij
mij niets te maken met religie. Zondag openstelling kost gewoon meer,
uiteindelijk betalen we dat met z’n allen.
Ik winkel zowieso niet in de kern i.v.m. parkeertarieven
Omdat in hedel de hoogvliet open is op zondag, dus hoef ik niet naar
zaltbommel
Slechte zaak dat de rustdag opgeofferd word. De extra omzet gaat ten koste
van de kleine ondernemer of de gewetensbezwaarde
Uit principe vind ik zondag een dag dat je even kan onthaasten, niet dat
gejakker van door de week, maar even rust en tijd voor elkaar. De
maatschappij is toch al zo gejaagd en gericht op consumeren, iets minder kan
best. Tijd en mogelijkheden genoeg door de week om aan je boodschappen
te komen met thuisbrengservice en pickup points tegenwoordig.
Vrijwel alle winkels zijn open , zes dagen in de week, van 8 tot 20 uur, dus
voldoende voor het doen van de boodschappen
Zou beter zijn om de gemeente op zondag te openen .
Zijn nooit open of je moet een snipperdag of middag nemen.
Helaas hoor je daar natuurlijk niks over.
Kon tot nu toe makkelijk zonder openstelling op zondag. Mogelijk maak ik er
wel eens gebruik van als ik wat ben vergeten maar zeker neit standaard.
Waarschijnlijk vooral als ik wat zaken tekort kom. De grote boodschappen
doordeweeks
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De openingstijden op zondag zijn van 13:00 tot 17:00 uur.

2. Wat vindt u van deze openingstijden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=336)
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Op vraag "2. Wat vindt u van deze openingstijden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Prima".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 dagen per week is voldoende
Alles gesloten houden. Zowel in dorp als stad
Alles moet dicht op zondag
Als het dan toch gaat gebeuren doe dan maar in de ochtend. Zodat het personeel ook nog vrije
tijd kunnen hebben en iets kunnen doen in hun privé leven.
Als winkels zondags dicht blijven geeft dat veel meer rust in gezinnen het is niet voor niets een
feestelijke rustdag
Ben tegen openstelling
Beter is als alle winkels op zondag gesloten blijven
Dicht (2x)
Dicht ben tegen zondag openstelling
Er zijn al 6 dagen in de week om inkopen te doen. Waarom zijn we allemaal gek geworden om
ook nog een 7e dag inkopen te moeten doen. Ik kan mijn kleine Euro maar 1 keer uitgeven.
Kunnen de prijzen ook naar beneden als er minder openingstijden zijn.
Geen openstelling
Geen openstelling is beter
Gesloten blijven
Helemaal niet
Helemaal niet nodig
Helemaal niet open
Helemaal niet open. (2x)
Helenaal niet open
Hoeft niet op zondag er is toch door de week voldoende tijd voor boodschappen te doen
Hoeft van mij helemaal niet
Hoeft van mij niet, ieder heeft een rustmoment in de week nodig.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben tegen openstelling op zondagen van iedere winkel, niet uit geloofsovertuiging maar
vanuit de overtuiging dat dit enkel maar meer druk in de maatschappij oplevert en daarbij
uiteindelijk hogere kosten voor lokale ondernemers.
Ik denk dat het prima mogelijk is om op een andere dag dan de zondag boodschappen te doen
Ik heb er geen last van
Ik vind 13u wel laat om open te gaan
Ik vind dat winkeliers zouden moeten mogen kiezen of ze open willen of niet.
Ik vind het niet nodig, kosten lopen alleen maar op en de consument betaald uiteindelijk
Ik vind het totaal overbodig dat winkels op zondag open moeten zijn. Iedereen heeft 6 dagen
en avonden de tijd om zijn boodschappen te doen. Gun het winkelpersoneel dan ook een vrije
zondag.
In de dorpen moeten ze ook open kunnen als ze dat willen
Is maar 1 optie: gesloten houden. Hoeveel uren zijn de winkels toch al open?
Laat de zondag een rustdag zijn in onze toch al drukke leven
Laat ondernemers zelf bepalen
Liever geen openstelling
Liever gewoon dicht
Liever helemaal niet open
Liever niet open op zondag
Liever niet open. 1 dag rust is goed voor een mens.
Liever van 11 tot halverwege de middag
Liever van 11:00 tot 15:00 uur
Liever van 11:30 - 16:00 dan heb je de mogelijkheid om zowel voor lunch als avondeten nog
wat te kunnen halen.
Maakt mij niet uit.
Mag wel iets eerder open 12.00 uur bijvoorbeeld, zoals in de meeste steden.
Moeten de supermarkten in onderling overleg bepalen. Gemeente mag geen belemmering
vormen hierin.
N.v.t
Niet helemaal eerlijk ten opzichte van de zelfstandige kleine middenstand
Niet invoeren
Niet nodig op zondag
Niet nodig op Zondag
Niet open
Niet open op zondag
Niet openen op zondag
Nvt (2x)
Onbelangrijk
Onnodig: winkels van maandag tot en met zaterdag open betekent zes dagen mogelijkheid om
te shoppen. Éen dag rust in de week is goed voor elk mens.
Onzin, hoeft niet open
Ook buitengebieden open op zondag
Op zondag helemaal niet open, dit is de dag des HEEREN waarbij wij geen werk mogen doen
uitgezonderd noodzakelijk werk
Schandalig! De winkels zijn de hele week geopend en dan zouden deze op zondag ook nog
eens extra open moeten. Het moet alleen maar meer en meer. Daarnaast ben ik er principieel
op tegen...
Tegen zondagsopenstelling
Vanaf 10.00 tot 17.00 uur lijkt mij ideaal
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur
Voor mij hoeft het niet
VOOR MIJ HOEFT HET NIET
Voor mij hoeft het niet, door de week tijd genoeg
Voor mij vind ik het niet nodig, tegenwoordig zijn er voldoende ruime openingstijden
Voor ons hoeft de supermarkt niet open
VRESELIJK DAT ZO DE ZONDAG WORDT ONTEERD
Wat een onzin, winkels open op zondag. Dezelfde omzet wordt uitgesmeerd over meer uren.
Dus winkeliers zijn er niet mee geholpen. Kleine zelfstandigen zijn nog meer uren aan het
werk. En het idee van 1 algemeen geldende rustdag waarop zoveel mogelijk mensen vrij zijn
help je om zeep. Laten we met z'n allen genieten van rust en even niet shoppen!
Wil liever geen zondags openstelling. Kleine winkeleers zijn bijna geforceerd open te zijn. Dit is
niet in verband met een geloof.
Zelfde openstellingstijden als in Maasdriel
Zie antwoord op 6

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle winkels mogen van mij op zondag open .( in de stad zelf, maar ook in de dorpen)
Er zijn 6 dagen in de week om te winkelen. gun de winkelier ook eens een vrije dag. bovendien
kun je je geld maar 1 keer uitgeven, je gaat echt niet vaker naar de winkel
Graag eerder open
Heerlijk om vers brood te kunnen halen voor een uitgebreid zondags ontbijtje
Ik ben tegen de zondagsopenstelling van winkels. De zondag is een rustdag, geen winkeldag.
Ik vind het heel erg dat er sowieso koopzondagen zijn.
Ik vind zondagopenstelling onnodig. Maar als het toch gaat gebeuren zijn de tijden "prima".
Mat wat mij betreft de hele dag.
Mogen zelf bepalen of ze open willen of niet.
Niet vanwege geloof, maar mensen hebben ook vrije tijd nodig. Tijd voor zichzelf. Zo is er
weinig vrije tijd meer
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Overige winkels in Zaltbommel, zoals bijvoorbeeld een kledingwinkel of bakker, mogen alleen
op de bestaande koopzondagen de deuren openen.

3. ‘Voor de overige winkels in Zaltbommel zijn de
koopzondagen voldoende’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=320)
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Op stelling "3. ‘Voor de overige winkels in Zaltbommel zijn de koopzondagen voldoende’" antwoordt
in totaal 37% van de respondenten: "mee eens". In totaal 38% van de respondenten antwoordt:
"mee oneens". Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Meer dan voldoende, ik mis de optie 'teveel open'
Ook dicht. Kunnen die mensen ook een dag rust nemen.
Zaltbommel is geen winkelstad. Dus totaal nutteloos om op zondag open te gaan
op zondag...sta zelf in n kledingzaak en kost meer geld dan dat het opbrengt.
Weet wel betere dingen te doen op zondag!

Mee eens

•

Ik vind voor alle winkels de zondag openstelling en de koopzondag niet nodig!
Overigens niet vanuit religieuze redenen.

Neutraal

•

1x per maand is het nu geloof ik, vind ik meer dan genoeg, en iedere ondernemer
mag zelf kiezen of ze hieraan meedoen of niet.
Alles dicht, is goedkoper
Ik heb vnl. Op zondag tijd om de stad in te gaan. Geen opening van de winkels
betekent dat ik naar Den Bosch ga. Geldt mn voor kledingzaken, en franchisers als
hema, xenos, blokker etc. Ik kom in Zaltbommel eigenlijk nooit in de stad.
Ik maak er geen gebruik van. Vind het allemaal prima. Vooral belangrijk wat de
winkeliers hierin willen.
Ik vind dat een winkel zelf moet kunnen bepalen of ze open willen of niet. Kan me
voorstellen dat een kleine zelfstandige daar niet zo direct op zit te wachten. Maar
winkels die ook open zijn op zondag trekt denk ik ook toeristen aan en maakt de
binnenstad iets aantrekkelijker.

•
•
•
•
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•

•
•
•
Mee
oneens

•
•

•
•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ik vind dat inwoners 7 dagen per week de mogelijkheid moeten hebben om over
noodzakelijke basis levensbehoeften te kunnen beschikken. Dat komt neer op
eten, drinken, medicijnen en verzorgingsmiddelen. Dat wil zeggen, supermarkten,
bakkers, slagers, groentewinkels, drogisterijen, etc. Kleding en meubelwinkels
hoeft van mij niet per se, maar in het drukke leven is het soms wel makkelijk als je
ook op zondag kunt en niet een maand op de volgende koopzondag moet
wachten.
Ook hier, liever helemaal niet open op zondag. 0
Vind dat een winkeleigenaar zelf mag bepalen of hij open gaat of niet.
Voor mij hoeft het niet. Ik gun het personeel ook hun vrije zondag.
Aan de ondernemer overlaten
Als mensen het boodschappen doen verschuiven naar de zondag, loopt men niet
meer de stad in om daar aanvullend boodschappen te gaan doen, die zullen nog
vaker via internet gaan waardoor de winkels in de stad ten dode zijn
opgeschreven
De winkels gewoon elke eerste zondag van de maand open.
Ik vind dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze wel/niet open gaan op zondag.
Laat ondernemers zelf bepalen. Daarnaast leidt bredere openingstijden ook to
meer bruisigheid
Moet de keuze van winkeleigenaren zelf zijn
Ook hierbij de opmerking dat op Gods dag geen niet noodzakelijk werk gedaan
mag worden.
Zou wat mij betreft wekelijks mogen.
Albert heijn verkoopt ook tijdschriften en boeken, HEMA verkoopt ook rookworst.
Ik vind het raar dat het alleen voor supermarkten geld en niet voor overige
winkels. Zij zouden ook zelf moeten kunnen besluiten om op zondag open te
gaan. Dit werkt namelijk winkelen op internet in de hand, waardoor de
ondernemers in Zaltbommel alsnog niet geholpen zijn.
Alle winkels moeten gewoon dicht blijven op zondag. Altijd.
Alle winkels op zondag gesloten , ook shop bij Esso etc.
Alle winkels op zondag gesloten houden
Alles moet dicht op zondag
Als een supermarkt open mag, vind ik dat andere winkels ook de vrijheid mogen
krijgen om zelf te bepalen al dan niet open te gaan.
Dit lijkt mij ongelijke behandeling van winkeliers. is Dat wettelijk toegestaan?
Er wordt gediscrimineerd en ondernemers krijgen geen vrije keuze
Het liefst zag ik dat er helemaal geen koopzondagen waren.
Laat de keuze aan de winkels of ze iedere zondag open willen zijn, of alleen op
koopzondagen
Laat iedere winkelier de keuze.
Laat ze dicht!!!!!
Om mee te doen met de grotere shopsteden in de omgeving, en om relevant te
blijven zal er een meer gestructureerd beleid moeten komen. Dus altijd de 1e
zondag v/d maand open o.i.d. zo weten de klanten ook beter waar ze aan toe zijn,
daarnaast zouden er nog 1 of 2 flexibele zondagen bij moeten voor kerst &
andere evenementen.
Ook deze winkels moeten alle zondagen gesloten blijven.
Overige winkels zouden dezelfde rechten moeten krijgen als de supermarkten
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•
•

•

•

Weet niet

•
•

Tis 2019.....
Van mij hoeven de winkels op zondag niet open, onzin dat je in 6 lange dagen je
spullen nog niet gekocht kan krijgen. Maar als ze dzn toch open moeten gaan, dan
voor alle ondernemers gelijke rechten vind ik. Ze kunnen er altijd zelf voor kiezen
om wel/niet open te gaan. Maar niet de ene wel toestemming geven en de ander
niet. Dat is zeer onrechtvaardig.
Vooropgesteld dat ik zondagsopenstelling onnodig vindt is dit oneerlijke
concurrentie voor voor winkels die gelijksoortige artikelen verkopen als
supermarkten. Bijvoorbeeld drogisterij artikelen. Daarnaast zullen we door deze
regeling snel genoeg zien dat supermarkten meer "non-food" producten gaan
verkopen.
Zonde dat in zo'n mooi vestingsstadje als Zaltbommel, de winkels op zondag dicht
worden gehouden. Zaltbommel is een stadje waar ik, als ik er niet woonde, juist
op zondag heen zou gaan, net als Heusden. Op zondag hebben mensen daar tijd
voor.
Dat is aan de winkeliers zelf om daar een mening over te vormen.
Ik maak er geen gebruik van. Niet uit overtuiging maar omdat ik niet van winkelen
houd en blij ben dat ik dan niets 'hoef'.
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De supermarkten in de dorpen, zoals Gameren en Brakel mogen niet op zondag open.

4. ‘Er dient geen verschil gemaakt te worden in de
openingstijden van supermarkten in de gemeente
Zaltbommel’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=329)
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Op stelling 4. ‘Er dient geen verschil gemaakt te worden in de openingstijden van supermarkten in de
gemeente Zaltbommel’ antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 18% van de respondenten: "(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is:
"Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
•

•

•

Als je geloof je verbiedt om op zondag te winkelen dan doe je dat dus niet. Maar
waarom anders-gelovigen je prive-standpunten opleggen? Dwingelandij van een
minderheid.
Belachelijk om alleen de kern Zaltbommel deze vrijheid te geven. Te gek voor
woorden
Bewoners en ondernemers in dorpen worden hartstikke gediscrimineerd! Alsof
iedereen daar christelijk is en niet wil shoppen op zondag. Geef iedereen de vrije
keuze om er gebruik van temaken! Boodschappen doen op zondag is niet
verplicht voor wie er tegen is blijft lekker thuis
De winkels im Zaltbommel moeten ook dicht blijve
Echt ontzettend oneerlijk om wel de supermarkteigenaren in Zaltbommel de
vrijheid te geven om open te gaan of dicht te blijven, maar in de dorpen niet. Lijkt
me vooral heel zuur voor de eigenaar van Jumbo in Gameren: prachtige winkel,
vlak bij Zaltbommel.
En dan bedoel ik niet dat de winkels in Zaltbommel op zondag wel en in de
dorpen niet open mogen maar dat alles gewoon dicht moet. Niet alleen bezien
vanuit christelijk opzicht maar als de winkels allemaal open zijn op zondag wordt
je gedwongen om op zondag te werken, dat is helemaal niet vrijblijvend want als
je bij sollicitatie aangeeft dat je niet op zondag wilt werken dan wordt je niet
aangenomen.
Er wordt door de gemeente een tweedeling gecreëerd. Een religieus en modern
gebied. Wanneer dit onder de islam zou gebeuren spreken over achterlijkheid.
Probeert de SGP de dorpen achterlijk te houden?
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Het is alle supermarkten open of geen. Er mag geen onderscheid gemaakt
worden.
Het is toch onzin dat de jumbo in Zaltbommel wel open mag en die in Gameren
niet?
Ik denk dat de supermarkten in de dorpen dit zelf kunnen en willen beslissen.Ik
vind dit beleid betuttelend.
In 1999 zijn de dorpen gevoegd bij de gemeente Zaltbommel. Een keuze heeft
consequenties. Gelijke monikken gelijke kappen. Eén gemeente met één set
regels. Alles open of alles dicht (mij om het even, maar iets liever "dicht"). Dit
kaartenhuis van een idee blijft niet lang overeind.
Liever GEEN winkels open op een zondag,maar als dit moet zijn dan het moet
voor iedereen binnen en buitenstad.
Niet alleen voor supermarkten, maar ook voor overige winkels zou moeten gelden
dat ze op zondag open mogen, van 10-17 uur bijvoorbeeld
Waarom een verschil, is niet van deze tijd, vraag de bewoners wat ze willen
Waarom wordt hier een verschil in gemaakt? Als het in dezelfde gemeente wel in
de ene woonplaats, maar niet in de andere woonplaats mag vind ik dat getuigen
van een bekrompen instelling.
Wie komt die komt, wie niet...
Zou het karakter van een dorp zeer nadelig beïnvloeden, wat nu ook al door de
arbeidsmigranten gebeurd
Allemaal gesloten ook in Zaltbommel
Allemaal niet op zondag open wat mij betreft
Als je zoiets afspreekt doe het dan voor de hele gemeente.
Dat vind ik dan weer wel. Als dan toch wordt besloten dat supermarkten open
mogen op zondag, moet er wel een gelijke lijn getrokken worden en de keus aan
de ondernemer laten of hij wel of niet open gaat die dag. Ik weet nu toch al dat
de dorpen brakel, aalst, zuilichem hun supermarkt dicht houden deze dag. Jumbo
Gameren moet dezelfde regels krijgen als AH Zaltbommel etc
De andere supers kunnen toch ook prima open. Anders krijg je sowieso een
oneerlijke concurrentiestrijd
De winkeliers moeten allemaal dezelfde mogelijkheid hebben qua openingstijden
of ze deze benutten is aan de ondernemer zelf.
Gaat in de dorpen echt niet gebeuren. Prima, moet men zelf weten.
Ik vind de huidige opzet een vorm van discriminatie en oneerlijke concurrentie.
Gelijke monniken, gelijke kappen. Allen mogen zelf bepalen of ze open gaan op
zondag. Niets moet, maar t mag wel.
In principe ben ik tegen zondagsopening maar als dit toch doorgaat dan moet
iedereen hier gebruik van kunnen maken en dan moeten de kansen voor iedere
ondernemer gelijk zijn.
Je zou in het dorp zelf een enquête kunnen houden en met de winkeliers en met
de bewoners dus kunnen overleggen...….willen de meeste bewoners de
supermarkt in het dorp open en wil de winkelier dat zelf ook , dan lijkt het me
duidelijk dat de winkel open kan. ik kan me ook voorstellen dat het oneerlijke
concurrentie is als ze in de stad wel open mogen en de jumbo in gameren bv niet..
Maar uiteindelijk beslist de winkelier zelf of hij open gaat
Mensen die het hier niet mee eens zijn, mogen toch ook gewoon thuis blijven.
Ieder zijn ding zou ik zeggen.
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Op deze manier leggen de andere supermarkten het af tegen de AH die wel open
mag.
Ik denk dat de winkelier dat zelf per plaats moeten kunnen bepalen. De politiek
hoeft zich daar niet mee te bemoeien. Lijkt me niet meer van deze tijd.
Laat ondernemers zelf bepalen
Op de dorpen worden de supermarkten toch niet geopend. Bang dat het kerkelijk
tuig de supermarkt gast mijden.
Op zich vind ik dat er geen verschil moet zijn, maar zodat er geen koopzondagen
zijn. Nu wordt deze redenering vooral gebruikt als breekijzer voor meer
koopzondagen in dorpen waar de zondagsrust nog in ere wordt gehouden. Daar
ben ik absoluut op tegen.
Als alle winkels gesloten zijn op zondag dan krijg je ook geen discussies hierover.
Elk dorp dient zijn eigen afwegingen te maken, als in een of meer dorpen de
bevolking in overwegende mate tegenstander is van een zondag openstelling
moeten betweterige drammers uit de “stad” Zaltbommel dat niet doordrukken.
Onzin dat alles overal hetzelfde moet zijn,
Supermarkten in de dorpen moeten niet zeuren, ik wed dat ze er niet meer door
verdienen, maar mensen komen verspreider. Ze mogen best rekening houden
met t feit dat ze in een dorp zitten waar ze niet zitten te springen ip een 24uurs
economie. Wil dit niet door mijn strot geduwd krijgen alleen maar omdat alles
weer om geld draait. Ben niet voor niks in een dorp gaan wonen, heerlijk die
zondagsrust! Komt een mens van bij!
De stad Zaltbommel zou dat voor zijn eigen winkels uit moeten maken, zonder
invloed van buitenaf. Hoe andere dorpen hiermee om gaan is niet van belang.
Er mag sterk gekeken worden naar wat de inwoners van Bommel ervan vinden,
andere dorpen/inwoners mogen daar geen invloed op hebben want die kunnen
op zondag toch lekker thuisblijven mochten ze daar een probleem mee hebben.
Hoe meer er dicht blijven, hoe beter. Mensen moeten ook kunnen rusten van hun
werk. Tijd voor gezin en/of relatie vrijmaken waar dat in onze drukke
maatschappij soms nauwelijks haalbaar is.
In de dorpen wordt meer waarde aan zondagsrust gehecht denk ik, dus dan lijkt
het me prima om daar op deze manier rekening mee te houden
Laat het aan de ondernemer zelf over of hij/zij open wil. Het ligt n.l. gevoelig in de
kernen mbt zondagsrust. Bovendien: kleine ondernemers hebben ook recht op
minimaal één vrije dag per week!
Liefst alles dicht!
Mogen van mij ook gewoon open !!!
Ook hierin is oneerlijke concurrentie van kracht. Een klant mag zelf bepalen of
hij/zij naar een winkel wilt, een winkel moet zelf mogen bepalen of het opengaat
op een zondag. De politiek maakt hier de keuze voor een ander en voert daarmee
heel raar beleid.
Ook in de dorpen moet net als in Zaltbommel geen enkele winkel open.
Zie 8
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBommelerwaard
Zondagopenstelling supermarkten
30 april 2019 tot 10 mei 2019
339
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*
4
10 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een indicatie.

2.1. Methodiek
o
o
o
o

In overleg met Het Kontakt zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 30 april 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 7 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipBommelerwaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Bommelerwaard
vergroten. Via het panel TipBommelerwaard kunnen alle inwoners van Zaltbommel en Maasdriel hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipbommelerwaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBommelerwaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBommelerwaard maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zaltbommel en Maasdriel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Asbest’, ‘Parkeren’ en ‘Windenergie’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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