Zondag
Supermarkten in Horst aan de Maas mogen elke zondag geopend zijn. Voor overige winkels
in winkelgebieden geldt er een beperkt aantal koopzondagen.

1. Ga jij wel eens op zondag winkelen?
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Af en toe. Zie het meer als een uitje.
Alleen naar supermarkt, ideaal
Alleen wanneer hoog nodig
Eigenlijk een overbodige service, maar we maken er wel gebruik van. Kleine winkeliers kunnen niet
achterblijven, en zo blijft er voor hen weinig tijd over om zelf te kunnen shoppen.
Heel soms
In uiterste noodzaak
Ja, alleen als ik echt iets nodig heb omdat we wat anders plannen met eten dan in eerste instantie
de bedoeling was, en dan alleen omdat de winkel open is. Als ze gesloten zou zijn dan zou ik het
anders oplossen. Dit geldt voor de supermarkten. Ja ik ga wel eens op zondag winkelen bij andere
winkels, ca twee keer per jaar.
Misschien 2x per jaar
Niet vaak
Omdat het kan, als het niet zou kunnen zou dat geen probleem zijn.
Wel zelden
Zelden, maar heel af en toe is het wel handig.
Zelden.
De week heeft nog 6 andere dagen, dat is voor mij voldoende
Door de week genoeg tijd voor boodschappen
Héél af en toe naar de supermarkt
Heel soms maak ik een uitzondering.. maar vind de rustdag heerlijk.
Heel zelden. Van mij uit gaan die winkels dicht op zondag vooral de supermarkten!! Onzin allemaal,
personeel dat moet komen werken de supermarkten moeten bevoorraad worden. gewoon dicht
op zondag! af en toe een koopzondag is prima!
Heel zelden; weleens in een grote stad
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Het personeel heeft helemaal geen sociaal leven als ze op zondag moeten werken
Ik ga op zondag nooit winkelen omdat het dan stervens druk is. Ga liever op het terras een kop
koffie drinken, of lekker wandelen in de natuur er zijn nog dagen en avonden genoeg voor te
winkelen.
Ik heb door de week genoeg tijd, en vindt het dan veel gezelliger en niet zo druk.
Is tegen mijn principe.
Maandag tot en met zaterdag open is genoeg. Zondag winkels dicht!
Niet nodig
Niet nodig, voldoende mogelijkheden op andere dagen. Bovendien één dag in de week rust is
noodzakelijk.
Principieel niet, zondag is rustdag en dat gun ik het personeel van winkels ook.
We halen de boodschappen eerder
Zes dagen per week open is meer dan voldoende, iedereen heeft recht op een vrije dag
Zondag is rustdag

2. Ga jij op zondag naar de supermarkt?
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42 jaar als supermarkt manager gewerkt, laat Nederland, Nederland blijven en niet Amerika
achterna lopen. Als de winkel van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 8.00 uur open zijn dan is dit
ruim voldoende.
Er is voor iedereen voldoende tijd op andere dagen.
Ik wil dat het personeel ook een vrij weekend heeft.
Is toch al 6 dagen in de week open.
Niet nodig
Waarom moet een supermarkt op zondag open zijn. je hebt 6 dagen de tijd om je spullen bij elkaar
te krijgen dat is meer dan genoeg. Heb je ze niet bij elkaar dan heb je pech.
Wie Zaterdags zijn spullen nog niet bij elkaar heeft, is maar een " watje ".
Winkels moeten NIET open zijn op zondag. De hele week zijn bijna alle winkels open tot 8 uur. Dan
hebben de mensen met een2mans baan tijd genoeg om de boodschappen te doen.
Zie onder 1.
6-11 keer per jaar
Alleen als het echt nodig is als het kan wachten, wacht ik tot maandag.
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Alleen indien heel hoog nodig
Hooguit in de zomer om een stokbrood te halen voor bij de bbq. En dat gaat al tegen mijn principe
in
Ik ga naar de supermarkt als ik echt iets nodig heb
Ik ga weleens op zondag omdat ze open zijn zou dat niet zijn was het voor mij ook goed.
Ik gun iedereen een vrije zondag .Heb zelf ook op zondagen moeten werken , denk ook eens aan de
partners !
Ik vind het prima dat supermarkten zondags open zijn. Maar ik vind het belachelijk dat ze op goede
vrijdag om 19.00 uur sluiten. Op alle 2e feestdagen en zelfs steeds vaker op 1e feestdagen (1e
paasdag, 1e pinksterdag ed.)zijn ze geopend en dan zo`n goede vrijdag waar het grootste deel van
de bevolking niets mee heeft zijn ze dan om 19.00 uur dicht, Ronduit belachelijk en schijnheilig naar
mijn mening.
Las ik iets echt nodig heb, maar als de supermarkt gesloten zou zijn, zou ik iets anders verzinnen.
Voor iets onverwachts, zeker niet voor de normale boodschappen
Voor mij hoeft de supermarkt niet open op zondag. Door deze zeer ruime openingstijden kunnen de
kleine zaken niet overleven, of hun hele gezinsleven gaat eraan.
Als we géén tijd hebben gehad op de zaterdag dan gaan we op de zondag naar de supermarkt.
Erg gemakkelijk, klantvriendelijk, ook op zondag vers... Maar: zie vraag 1
Omdat het kan, als het niet zou kunnen zou dat geen probleem zijn.
7dagen in de week open, heerlijk
Zondags is het lekker rustig winkelen. De voorraad is dan meestal weer goed aangevuld. Alleen als je
brood nodig hebt dan sla je de plank mis want dat is er dan weinig of niet te krijgen.

In Amerika zijn supermarkten 24 uur (en zeven dagen per week) geopend.

3. Zou jij daar gebruik van maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Toelichting:





24 uurs supermarkten zijn misschien wel handig voor mensen met onregelmatige diensten.
Maar meestal is het toch zo dat wie vroeger om 5 minuten voor sluitingstijd nog snel nog even
z`n boodschappen ging doen dit nu ook zal doen, ook al is de supermarkt nu tot 21.00 uur open.
Als het toevallig zo uit komt.
Ben paar maal in de USA geweest, maar je ziet bijna niemand in de nacht in supermarkt,
meestal om wat drank, maar geen grote boodschappen.
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Bijvoorbeeld van acht tot tien uur voor mensen die dit nodig vinden.
Ik ben gepensioneerd , dus geen behoefte.
Ik ben tegen altijd maar meer, meer.4
Ik vind het absoluut overbodig en het onnodig duur maken voor de winkelier die zijn personeel
moet betalen voor die enkele klant. De banken zijn niet voor niets naar kortere openingstijden
gegaan (omdat er `s avonds amper klanten komen).
Meer dan tevreden met huidige uren. Langer open is complete onzin.
Misschien wel als ik in Amerika zou wonen
Schandelijk!!!!!!
Tijd genoeg om boodschappen te doen in deze tijd.
Van 11.00 - 17.00 uur zou bv op zondag al voldoende zijn! In de ochtenduren of in de avond- en
nachturen vind ik overdreven.
Wij vinden ons nog altijd in Nederlands - Limburgs, mensen van het platte land !!!
Zal het toeval uit moeten maken.

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

4. “Iedere ondernemer mag zelf beslissen wanneer hij/zij de
winkel geopend heeft”
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Alleen als het per winkel dezelfde tijd zou zijn.
Alleen is het dan weer zo dat iedereen naar de ander kijkt en het zo doet als de ander het ook doet.
Dus zelf beslissen is er bijna niet bij. dus gewoon over dag en door de week.
De ondernemer mag zelf kiezen, maar als je concurrent tot 21.00 uur open blijft, dan heb je weinig
te kiezen.
Een maar: consumenten pakken niet graag mis en zullen kijken of er een moment is dat de winkels
zowat allemaal open zijn.
Het is natuurlijk wel een pre als de winkels in een centrum gelijktijdig open zijn.
Iedere ondernemer zal om diverse redenen toch naar zijn buurman kijken.
Ik heb zelf een winkel gehad, en weet uit ervaring hoe moeilijk het is om altijd maar open te zijn.
Het kost tijd, geld en het is toch al moeilijk om je hoofd boven water te houden.
Kleine ondernemingen moeten dan soms open terwijl ze dit niet willen. Liever minder tijd winkel
open dan dat kleine onderneming het niet red!!!
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Maar niet onder vermelding Koopzondag dat moet onderling worden afgesproken wanneer die
term te gebruiken
Ook de ondernemer heeft een keer rust nodig en extra personeel is kostbaar
Toch zal het voor de duidelijkheid naar de consumenten toe beter zijn als de winkels de
openingstijden op elkaar afstemmen.
Ze gaan vanzelf samenwerken om zoveel mogelijk publiek te trekken
Als de openingstijden maar niet te veel verschillend zijn. Dus niet zo dat de bakkers alleen `smorgens open zijn, de slagers alleen `s-avonds en de modewinkels alleen `s-middags
Als het regelmatig voorkomt dat ze niet allemaal open zijn gaan we in een andere stad.
Als hij dan ook zelf werkt, als het personeel dan niet kan.
Daarbij wel rekening houdend met personeel.
Het is wel handig om vaste" openingstijden te hebben..."
Maar dan ter aanvulling van de reguliere openingstijden die voor die streek gelden.
Als de winkels niet gezamenlijk open zijn dan kan het lastig worden. Als je weet tussen 10 en 5 zijn
alle winkels open dan plan je daar de winkelactiviteiten. Als ineens die winkel tot 12 uur open en
de andere alleen de middag dan wordt het lastiger.
De kleine ondernemer is vaak niet in de gelegenheid de zaak zo veel uren open te hebben. Maar.
Uiteindelijk zal de consument bepalend zijn, in tij en aanbod in een centrum. Het gaat ook voor de
ondernemer niet meer vanzelf.
De ondernemer heeft niets te willen. Hij zal met de meute mee over moeten wil hij overleven.
Er moet ook nog een zondag zijn
Het is niet zo handig dat de ene winkel wel open is en de andere weer niet. Daarom is het beter om
vastgestelde zondagen open te zijn.
In principe mag de ondernemer zelf beslissen, maar het komt iedereen ten goede als er bepaalde
basisafspraken zijn, een stukje duidelijkheid naar je klanten. Als er dus een koopzondag is moeten
eigenlijk alle winkels open zijn.
Om concurrentie te voorkomen is het goed dat er afspraken zijn over openingstijden. Zo kunnen
ook kleine (dorps)winkels met weinig personeel een reële personeelsbezetting houden.
Personeel is min of meer verplicht er in mee te gaan. ze zeggen wel is op vrijwillige basis maar in
indien je dat niet wilt ben je niet flexibel genoeg en pas je niet in het team en dat vind ik niet juist
Wanneer de winkel voldoende personeel heeft, mag die winkel zelf beslissen wanneer hij/zij de
winkel open heeft. Bij onvoldoende personeel, ben ik het er mee oneens.
Wordt een zooitje, moeilijk om te onthouden wie wanneer open is.
Allemaal dezelfde tijd is duidelijker voor iedereen
Als alles vrij gegeven wordt is dat de doodsteek voor de kleine ondernemer
Dan is de eenheid weg en weet je nooit wie er wel en wie er niet open is
Dan weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Kom je winkelen, is de helft dicht.
Dan wordt het een ratjetoe. Je moet weten waar je aan toe bent.
Dat leidt tot onduidelijkheid bij de klanten. Verder is dit slecht voor de werknemers en voor de
kleine zelfstandige.
De winkeliers die het zich kunnen permitteren zullen open gaan en geld verdienen. Anderen
moeten dan volgen wat hun waarschijnlijk geld gaat kosten.
De winkeliers moeten zich aan elkaar aanpassen. alles open of niets open
Er moet een eenheid zijn wanneer de winkels open zijn.
Er moet wel structuur in openingstijden zijn.
Grote concerns zullen lokale ondernemers wegconcurreren met openingstijden, zou zonde zijn!
Het is handig dat winkels allemaal rond dezelfde tijd open zijn. Het zou lastig worden als je iedere
keer eerst op internet moet kijken of een winkel wel/niet open is voordat je er naartoe gaat.
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Het is prettig om bekendheid en duidelijkheid te scheppen over wanneer er welke winkel open zijn
en het liefst op een uniforme manier.
Het lijkt mij beter dat er een lijn komt welke winkels er open zijn daar anders verwachtingen
worden gewekt en ook sommige winkels gaat verplichten willen ze de concurrentie bij blijven
Hierdoor zullen de kleine winkels het alleen maar moeilijker krijgen, zij kunnen niet/geen personeel
in dienst nemen.
Ik denk dat de winkelier rekening moet houden met de werkende mens van 8 tot 5.
Ik vind allemaal of geen, mensen die ook nog op de zondag moeten werken daar is het toch niet
leuk voor. het zijn meer kijkers dan kopers op zondag
In vind dat er eenheid behoort te zijn per soort winkel.
Kleine zelfstandigen krijgen het hierdoor steeds moeilijker.
Lastig als er een winkel gesloten is. beter is met vaste en geen vaste tijden werken b.v. vaste
openingstijden van 8 tot 17 uur. zelf beslissen of winkels langer open zijn 7 tot 21 uur.
Lastig voor de kleine bedrijven. Gaan de multinationals open, moet de 1-manszaak ook mee. Wil
deze geen omzetverlies hebben
Misschien wekt dat juist ergernis op, als de een dicht is en de ander open op hetzelfde tijdstip: als
het uniform is, weet je van tevoren of je voor een gesloten deur komt.
Niet gemakkelijk voor de klant, want die weet niet wanneer en welke winkel op bepaalde uren
open is.
Oneerlijke concurrentie; kan een bedreigende situatie opleveren voor zelfstandigen die niet als
franchise of keten opereren.
Op deze manier hebben de groot winkelbedrijven het voor het zeggen en helpen hiermee de kleine
zelfstandigen om zeep! Zie wat er bij Interchalet gebeurt met een continu toenemend assortiment
zodat de kleine zelfstandigen geen kans meer hebben!
Zondag is rustdag! Is er dan niets meer heilig??
Alle winkels tegelijk open en dicht dezelfde openingstijden voor alle winkels in Horst
Alles winkels dicht op zondag ,6 dagen in de week is meer dan genoeg .
Als er geen afspraken zijn wordt het een rommeltje , zou je per winkel moeten kijken wanneer hij
open/dicht is
Collectief open zijn betekent bedrijvigheid en gezelligheid in de winkelstraten
Dan word elke kleine ondernemer de nek omgedraaid en hebben we geen buurt winkels meer.
Dat geeft t probleem juist want dan kan de ander niet achter blijven. En zo wordt t steeds meer en
meer met die 24 uurs economie. Bah !!!
De kleine ondernemer wordt de dupe
De kleine ondernemer wordt zo toch verplicht om de grote ondernemer te volgen en moet dan
extra personeel in dienst nemen wat erg duur is. Alleen kan hij het dan niet.
Dit gaat ten koste van de medewerkers, want zij hebben hierdoor geen gezinsleven .
Dit nekt de kleine winkelier die hiervoor de mogelijkheden niet heeft.
Er moeten uniforme openingstijden zijn!
Gelijke openingstijden voor alle winkels, is het meest duidelijk voor iedereen.
Het moest net als vroeger, verboden zijn om op zondag de winkel te openen.
Laat het bij wet geregeld zijn dan is het voor iedereen duidelijk.
Zondags helemaal geen winkels open!!
Zorgt voor oneerlijke concurrentie voor kleine winkels. En ik vind het juist leuk als deze behouden
blijven. Meer charme tov alleen maar grote ketens.
Personeel niet onder druk zetten

6

