Koopavond
Op de donderdagavond is het koopavond in Kerkrade.

1. Bezoekt u de koopavonden in Kerkrade?
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Er is op dit moment onvoldoende aanbod
Er is weinig te beleven in Kerkrade als koopstad. Op de donderdagavond sluiten
de winkels vaak vroeg. Het is niet meer zo dat je tot 9 uur overal terecht kunt.
In de loop der jaren van wekelijks naar maandelijks en nu nog maar een enkele
keer door het steeds meer afnemend winkelaanbod.
Niet alle winkels zijn open Winkelaanbod in Kerkrade centrum is niet de moeite
waard om te gaan shoppen. In Kerkrade doe je inkopen maar kun je niet shoppen
(gezellig rondneuzen).
Dat zijn toch geen koopavonden !!! Winkels zijn dicht, er zijn maar weinig winkels
en ; t lijkt wel een door gat
De diversiteit van het koopaanbod is te gering! Kerkrade was en is geen koopstad
en dit zal ook niet veranderen door realisatie van een een onzinnig en
belastinggelden verslindend project als het centrumplan!
Doods
Er is niks open in het centrum dus waarom duur parkeren betalen om toch niet te
slagen.
Er zijn maar nog weinig leuke winkels in Kerkrade.
Er zijn toch geen winkels, winkelcentrum hadden 20 j eerder moeten bouwen
!grens ligt 500 meter verder dus....
Het winkelaanbod is zodanig dat ik me niet geroepen voel om savonds naar
Kerkrade te komen
Ik ga nooit op koopavond
Kerkrade is uitgestorven,winkelen doe ik al lang niet meer,geef mij maar het
Kerkrade van vroeger. Markt veel te kaal en ongezellig.
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Niet alles is open.
Niks te doen in het centrum en dus ongezellig.
Openingstijden bieden mij mogelijkheden genoeg om inkopen te doen.
Teveel staling in winkels
Wegens het aanbod van te weinig winkels, ben je er in no time weer klaar. Mis
een stukje gezelligheid.
Winkel overdag

Op de koopavond zijn niet alle winkels geopend. In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende
stelling?

2. “Het is aan de ondernemers om zelf te bepalen of hij/zij
open gaat tijdens koopavond”
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Voor de kleinere ondernemers kan een koopavond toch ook wel een belasting zijn.
Zelf bepalen staat voorop, maar geeft wel mogelijke onduidelijkheid naar de klant.
Die wel en die niet open
Als de opbrengsten lager zijn dan de inkomsten tijdens een koopavond kan ik de
winkelier begrijpen.
Denk dat een ondernemer zelf kan inschatten of het rendabel genoeg is, om de
winkel tijdens een koopavond open te houden.
Dit kan de ondernemer zelf besluiten, echter als de ondernemersvereniging goed
met elkaar werkt, zal een gezamenlijke afspraak ook veel meer klanten trekken.
Maak het centrum aantrekkelijk, dan blijft de klant ook graag hangen.
Gaat om eigen beurs en mogelijkheden
Het is zeer branche gevoelig en ook zullen kosten dan mee gaan spelen.. Indien het
nieuwe winkelhart mogelijk een aantal winkels zal hebben die uitnodigen tot
shoppen kunnen er zich misschien andere ontwikkelingen voordoen voor de
bestaande winkels..

2







Neutraal








Mee
oneens












Hoe zit het met het winkelpersoneel? Wat vinden zij van koopavond, koopzondag
en open op eerste Kerstdag? De meeste mensen gaan deze tijd meestal alleen maar
uit verveling. Zijn maar enkelen die het echt nodig hebben.
In ijselstein is de weekendmarkt in de winkelstraat gekoppeld aan de koopavond dat
is pas gezellig altijd topdruk
Kleine en middelgrote ondernemers moeten extra geld betalen aan personeel. Zeer
vaak zijn deze kosten hoger dan de 'koopavond opbrengsten'. Dan is de keuze gauw
gemaakt !
Koopavond zou gekoppeld moeten worden aan een avond gezelligheid. Met name
een vrijdagavond lijkt me daarvoor geschikt
Maar die dat dan wel in overleg en niet zoals `t nu is: de ene winkel wel en de ander
niet open. Daarbij hou (maar dat geldt ook voor `s morgens) dezelfde openingtijden
aan
Natuurlijk is een ondernemer vrij te kiezen wanneer hij open en of gesloten is. En
met alle leegstand en alles wat dicht is in het centrum loont het zich toch niet meer.
Als alle ondernemers eens wat dede aan de vriendelijkheid, en niet zo`n
onfatsoenlijk gedrag vertoond, ook is het niet meer mogelijk door het personeel
eens te zeggen ... goeden dag of goeden middag of morgen, nee het is maar hoi
Ik vind wel, dat zij een lijn moeten trekken, en niet de ene winkel wel en de andere
niet open. In dat geval geen koopavond.
Is een vicieuze cirkel. Publijk komt niet omdat niet alle winkels (zijn die er dan nog?)
meedoen. Winkels doen niet mee omdat publiek niet komt. Kerkrade is al jaren
geen echte gezellige winkelstad meer. Het aanbod nodigt niet uit tot gezellig
winkelen. Helaas wordt dit steeds erger. College heeft veel te lang gewacht (doet
nog steeds te weinig) om leegloop te stoppen en nieuwkomers te trekken.
JE KUNT NIEMAND VERPLICHTEN ALS JE ZIJN ACHTERGRONDEN NIET KENT.
Ligt aan wat voor soort winkel het is? Loont het zich voor de winkelier om open te
blijven qua eventueel extra personeel, verlichting, stookkosten winkel. Kan de
ondernemer voldoende omzet draaien.
Of alle winkels open of geen!
Willekeur is niet bevorderlijk voor Aantal bezoekers
Als de ondernemers willen blijven bestaan, ook in het vernieuwde centrum, zullen
ze samen iets moeten afspreken en allemaal dezelfde sluitingstijd moeten hanteren.
Ze moeten de mensen weer warm maken om de koopavond te bezoeken.
Als iedereen maar open gaat wanneer ze willen is er geen rede om te gaan
winkelen,zijn er twee open en de rest dicht.
Als iedereen maar zelf bepaalt, dan ga je naar een koopavond en heeft de helft van
de winkels mischien niet eens open
Als niet bekend is welke winkels (liefst alle) geopend zijn, dan ga je helemaal niet.
Dit is ook niet goed voor de winkels die wel open zijn. Dan zijn andere plaatsen
(Heerlen, Maastricht) wel erg aantrekkelijk
Door ieder eigen openingstijden te bepalen weet de klant niet meer waar hij aan
toe is en zal dan eerder naar de grotere steden trekken als Heerlen,Aken en
Maastricht.
Ik begrijp wel dat de ondernemer zelf wil/ kan bepalen maar dan loont het voor het
winkelend publiek nog minder om überhaupt naar de koopavond te komen
Ondernemers leven bij de gratie van kopend publiek, ieder zich zelf respecterende
ondernemer houdt koopavond
Voor het winkelend publiek zou het fijn zijn als alle winkeliers op koopavond
geopend zijn
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Zo is het voor de consument onduidelijk en minder aantrekkelijk te komen
winkelen. Alleen een zelfde openstelling hanteren is naar mijn mening het beste!
Alle winkels dienen open te zijn wanneer men aangeeft een koopavond in het
centrum te hebben.
Allen voor een, een voor allen, punt uit!
Als men extra klanten wil moet het beleid eenduidig zijn en voor iedereen gelden.
Hierdoor ga ik niet naar koopavond meer als de helft van de winkels zijn dicht
Hoe minder winkels open hoe minder aantrekkelijk de koopavond wordt om zomaar
wat te slenteren.
Koopavond op donderdag is niet meer van deze tijd. Er komt geen hond.
Vrijdagavond heeft meer kans van slagen, lijkt me!
Of allemaal open of allemaal dicht......anders is het niet duidelijk
Omdat je niet weet wie wel en wie niet open is ga je dus vaak maar helemaal niet.
Ondernemers moeten zich bij elkaar zetten,en bevoordeeld een tijd afspreken tot
hoe laat de koopavond is.
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