
Bodegraven-Reeuwijk Spreekt
Zondagopenstelling Reeuwijk

Respons en betrouwbaarheid

Van 1 april t/m 31 oktober heeft een proef plaatsgevonden waarbij winkels in Reeuwijk-Brug de
mogelijkheid is geboden om elke zondag geopend te zijn. In de periode van juni tot november 2019
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de ervaringen van deze proef. In deze factsheet delen wij
de belangrijkste onderzoeksresultaten onder inwoners en winkelend publiek. 

In totaal hebben 439 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Deze respondenten bestaan uit panelleden en
bezoekers van de winkelcentra Bruggenhoofd en Miereakker.

Zondagopenstelling

44% van de respondenten was voorafgaand aan deze vragenlijst op de hoogte van de (tijdelijke) verruiming
van de zondagopenstelling in Reeuwijk-Brug. 56% was hier niet van op de hoogte.

Heeft u er behoefte aan om in Reeuwijk-Brug op zondagen winkels te bezoeken?
(Meer antwoorden mogelijk):

Supermarkt in
Winkelcentrum

Miereakker

Andere winkel(s)
dan supermarkt

in Miereakker

Supermarkt in
Winkelcentrum
Bruggenhoofd

Andere winkel(s)
dan supermarkt
in Bruggenhoofd

Nee, geen
behoefte aan

63% 28% 21% 8% 30%

Top 3 redenen bezoek winkel(s) in Reeuwijk-Brug:

Boodschappen
doen

Geen tijd op
andere dagen

54%

Winkelbehoefte: vaak
iets nodig op zondag

49% 34%

Hoe belangrijk is het voor u dat de winkels in Reeuwijk-Brug op zondagen open mogen zijn?

(Zeer)
belangrijk

Neutraal (Zeer)
onbelangrijk

Weet ik niet/
geen mening

59% 30% 9% 3%

30%70%

Ja Nee

Top 3 redenen geen bezoek winkel(s) in Reeuwijk-Brug:

Geen
winkelbehoeft
e58%

Niet gepast op
zondag

27%

Liever ergens
anders winkelen

8%



Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten zijn recent aangeboden aan de gemeenteraad, inclusief resultaten van een ondernemersenquête. 
De gemeenteraad zal een besluit nemen over het vervolg. Dit kan leiden tot een verruiming van mogelijkheden
voor ondernemers, maar ook tot het in stand houden van de huidige regels (8 koopzondagen per jaar).
Wij adviseren u de informatie en ontwikkelingen hierover in de gaten te houden via de website van de
gemeente en de lokale media.

Welk vervolg (na afloop van het experiment) van de zondagopenstelling heeft uw voorkeur? - Top 3

Alle winkels in
Reeuwijk-Brug moeten
de mogelijkheid hebben
om gedurende het hele
jaar op zondagen open

Geen aanvullende
zondag
openstelling in
Reeuwijk-Brug

Alle winkels in Reeuwijk-Brug
moeten de mogelijkheid
hebben om gedurende het jaar
extra zondagen open te zijn

56% 9%16%

53%

33%

20%

Top 3 plaatsen waar buiten Reeuwijk gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om op zon- en feestdagen
(een) winkel(s) te bezoeken - Meer antwoorden mogelijk

Gouda

Rotterdam

Bodegraven

26% van de respondenten heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op zon- en feestdagen (een) winkel(s) te
bezoeken

Top 3 redenen dat er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om in één of meerdere steden (een)
winkel(s) tijdens zon- en feestdagen te bezoeken - Meer antwoorden mogelijk

Geen winkelbehoefte Vind ik niet gepast op zondag Plaatsen waar de winkels
open zijn liggen te ver weg

69% 34% 6%

54% 43% 33%

Gezelligheid/
recreatief winkelen

Geen tijd op andere dagen Winkelbehoefte: vaak iets
nodig op zondag

Top 3 redenen dat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om in één of meerdere steden (een) winkel(s)
tijdens zon- en feestdagen te bezoeken - Meer antwoorden mogelijk


