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1 Context
1.1 Inleiding

Achtergrond en doel

De gemeente West Betuwe is op 1 januari 2019 
ontstaan door de fusie tussen de voormalige 
gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en 
Neerijnen. Op dit moment geldt in de gemeente 
het voormalige winkeltijdenbeleid van 
Geldermalsen.

De gemeente West Betuwe beschikt graag over 
een onderzoek naar de gewenste winkeltijden 
van inwoners en ondernemers (winkeliers) in de 
gemeente. Aan DTNP is opdracht gegeven dit 
onderzoek uit te voeren. 

Opzet onderzoek

Het onderzoek is op verschillende manieren 
uitgevoerd:
•	 een breed uitgezette enquête gericht 

verstuurd aan de winkeliers in gemeente 
West Betuwe en verspreid via onderne-
mersverenigingen;

•	 een peiling onder inwoners door middel van 
een enquête, verstuurd aan een aselecte 
steekproef van 4.000 inwoners van de 
gemeente West Betuwe;

•	 een concurrentie-analyse van West Betuwe 
in de regio, waaronder het winkelopenings-
tijdenbeleid van omliggende gemeenten en 
de verzorgingsfunctie van het aanbod in 
West Betuwe.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 is de context van dit onderzoek 
opgenomen, waaronder de onderzoeksmetho-
de. In hoofdstuk 2 staan de resultaten op de 
vragen die betrekking hebben op de huidige 
situatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten 
van de vragen over het gewenste beleid. De 
resultaten uit de inwoners- en ondernemersen-
quête worden afwisselend behandeld en, waar 
mogelijk, direct met elkaar vergeleken.

Achtergrondinformatie over winkeltijden en 

koopzondagen

Bij wet (Winkeltijdenwet d.d. 01-01-2022) mogen 
winkels van maandag tot en met zaterdag tussen 
06:00 en 22:00 uur geopend zijn, en moeten 
winkels	op	zondag	en	specifieke	feestdagen	
gesloten zijn. In een Winkeltijdenverordening 
mag een gemeente besluiten dat winkels ook op 
zondag	en	op	specifieke	feestdagen	open	
mogen zijn. Reguliere openingstijden op maan-
dag tot en met zaterdag mogen door een ge-
meente niet beperkt worden.

In de gemeente West Betuwe zijn winkels in de 
regel op zondagen gesloten. Voor een beperkt 
aantal	specifieke	soorten	winkels	is	hier	een	
uitzondering op gemaakt (al dan niet voor 
specifieke	zondagen).	Uitzonderingen	zijn	er	
onder andere voor woonwinkels, campingwin-
kels en verkoop van eigen productie. 

In 2020 en 2021 konden daarnaast de super-
markten langer open zijn op Goede Vrijdag, en 
geopend zijn op Tweede Paasdag, 
Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Deze 
regeling was ingesteld in verband met de nood-
zaak tot spreiding van bezoekersstromen in de 
winkels vanwege het coronavirus.
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1.2 Onderzoeksmethode

Inwonersenquête

Onder de inwoners van de gemeente West-
Betuwe zijn middels een aselecte steekproef 
4.000 inwoners geselecteerd. De huishoudens 
van die steekproef hebben per post een persoon-
lijke uitnodigingsbrief ontvangen, waarin het doel 
van de enquête duidelijk werd gemaakt en waarin 
een weblink en persoonlijke inlogcode was 
opgenomen. Met behulp van de inlogcode kon op 
de online enquête worden ingelogd*. De inlogco-
des waren uniek en persoonsgebonden, waar-
door elke genodigde slechts één enquête kon 
invullen. 

Respons inwonersenquête
Van de in totaal 4.000 verstuurde uitnodigingen 
voor deelname aan de inwonersenquête zijn 915 
enquêtes volledig ingevuld (23%). Dit is voldoen-
de repons voor een statistisch hoge betrouw-
baarheid van de resultaten (95% betrouwbaar-
heid; 3,2% foutmarge). Daarnaast zijn nog 162 
onvoltooide enquêtes meegenomen in de ver-

* In de brief waren ook contactgegevens opgenomen 
voor de nodige (technische) ondersteuning tijdens het 
invullen. Inwoners die de enquête wilden invullen, 
maar geen mogelijkheid hadden dit online te doen, 
lieten hun contactgegevens achter bij het klantcon-
tactcentrum van de gemeente en werden gecontac-
teerd om de vragenlijst telefonisch te doorlopen en 
daardoor alsnog deel te nemen. 

werking van de resultaten. Bij een onvoltooide 
enquête heeft de respondent niet alle vragen 
beantwoord, maar slechts een deel. In de 
verwerking zijn de niet-ingevulde vragen mee-
genomen in de categorie ‘geen antwoord’. In 
totaal zijn er daarmee 1.077 respondenten.

Ondernemersenquête

De ondernemersenquête is in twee rondes 
uitgezet. In de eerste ronde is een open enquê-
te onder alle ondernemers verspreid via winke-
liers-/ en ondernemersverenigingen. Na sluiting 
van de enquête hadden relatief weinig respon-
denten (23 winkeliers) de enquête volledig 
ingevuld. Om de respons te verhogen zijn na 
deze open ronde alle winkeliers in de gemeente 
West Betuwe** met een persoonlijke brief, 
verstuurd door de gemeente, uitgenodigd om 
deel te nemen aan de enquête. In deze ronde 
kregen de winkeliers een persoonlijke inlog-
code, waardoor elke genodigde slechts één 
enquête kon invullen. De brief is niet verstuurd 
naar ondernemers die de enquête al hadden 
ingevuld. 

Representativiteit
In totaal hebben 62 ondernemers de enquête 
volledig ingevuld (waarvan 59 winkeliers, zie 

**	 Uit	het	verkooppuntenbestand	van	Locatus	(stand	
december 2021).

Aan de eerste ronde van de ondernemersenquête 

hebben ook ondernemers deelgenomen die geen 

winkel, maar een ander soort consumentgericht 

bedrijf hebben in West Betuwe (in totaal 10 van 

de 88 respondenten, opgenomen als ‘overig’ in 

bovenstaande	grafiek).	De	antwoorden	van	deze	

ondernemers zijn wel meegenomen in de resulta-

ten. De meesten (7) hebben de enquête echter 

niet volledig ingevuld, waardoor een deel in de 

categorie ‘geen antwoord’ terechtkwam.

Brancheverdeling respondenten 
ondernemersenquête
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kader). Dit komt neer op 21% van de in totaal 
circa 300 ondernemers die benaderd waren 
voor deelname aan dit onderzoek (95% be-
trouwbaarheid, 11% foutmarge).

Daarnaast hebben 26 respondenten niet alle 
vragen beantwoord, maar slechts een deel van 
de enquête. Deze respons is wel meegenomen 
in de resultaten. In de verwerking zijn de 
niet-ingevulde vragen meegenomen in de 
categorie ‘geen antwoord’. De resultaten zijn 
daardoor gebaseerd op in totaal 88 responden-
ten.	Zie	de	grafiek	op	pagina	2	voor	de	branche-
verdeling van de respondenten.

1.3 Regionale context

Inwoners en kernen West Betuwe

De gemeente West Betuwe ligt in het westen 
van Gelderland in het gebied van Waal en 
Linge. De gemeente telt circa 51.000 inwoners. 
Geldermalsen is veruit de grootste kern met 
circa 10.900 inwoners. Verder bestaat de 
gemeente uit 25 relatief kleine kernen, veelal 
met minder dan 2.500 inwoners per kern. 
Meteren (circa 4.500), Asperen (circa 3.000), 
Beesd (circa 3.000) en Haaften (circa 2.600) 
zijn na Geldermalsen de grootste kernen.

Functie en positie winkelgebieden

Geldermalsen-Centrum is het grootste centrum 
van de gemeente, met drie supermarkten en 
een uitgebreid niet-dagelijks aanbod (modeza-
ken, Hema, Blokker, etc.). De andere centrum-
gebieden bestaan allemaal in de basis uit één 
supermarkt en enkele aanvullende dagelijkse 
en/of niet-dagelijkse winkels. In Beesd, 
Meteren, Haaften en Waardenburg is een 
supermarkt van tussen de 750 en 1.000 m² wvo 
gevestigd. In de andere kernen is de super-
markt echt ‘klein’ te noemen (tussen de 300 en 
500 m² wvo).

Buiten de centra zijn onder andere grote, meer 
doelgericht bezochte winkels in de niet-dagelijk-
se branches gevestigd. Deze winkels liggen 
vaak op bedrijventerreinen of elders buiten de 
winkelstructuur, zoals de Praxis in 
Geldermalsen of Ranzijn Tuin & Dier bij Spijk. 
Ook binnen de kernen ligt her en der nog een 
‘solitaire’ winkel. In het landelijk gebied bevin-
den zich nog een aantal boerderijwinkels.

De winkels en winkelgebieden in de gemeente 
functioneren in de eerste plaats voor de eigen 
inwoner. Het dagelijkse aanbod (supermarkten, 
verswinkels, drogisterijen) in de centra en de 

kernen vormt hierbij de basis*. Gezien de 
aanwezigheid van meerdere grotere centra in 
de omgeving is slechts beperkte toevloeiing uit 
de omliggende kernen te verwachten, met 
name voor het niet-dagelijkse aanbod.

Winkelopeningstijden in de regio

De grotere centra in de directe omgeving zijn 
onder andere Gorinchem, Leerdam en Tiel. Met 
uitzondering van de gemeenten Buren, Altena 
en Molenlanden geldt in alle omliggende 
gemeenten een vrijstelling voor winkelsluiting 
op de zondag, met openings- en sluitingstijden 
van 10:00 of 12:00 tot uiterlijk 22:00 (Tiel en 
Culemborg). In de gemeente Zaltbommel geldt 
de vrijstelling op zondag enkel voor supermark-
ten	en	andere	specifieke	winkels	of	uitingsvor-
men van detailhandel (bijvoorbeeld straatver-
koop), en enkel in de binnenstad van 
Zaltbommel en in de omliggende wijken binnen 
de kern Zaltbommel.

* Detailhandelsbeleid gemeente West Betuwe, 2021.
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2 Huidige situatie
2.1 Inwoners

Gebruik zondagopenstelling binnen de gemeente

Van de respondenten heeft in 2021 ruim een-
derde weleens op een zon- of feestdag winkels 
binnen de gemeente bezocht. Dit waren met 
name de supermarkten in Geldermalsen. 
Tweederde van de respondenten heeft in 2021 
geen enkele keer winkels op een zon- of feest-
dag bezocht. Vaak werd ook aangegeven dat 
men zich er niet van bewust was dat er winkels 
binnen de gemeente open zijn op zondag. 

Gebruik zondagopenstelling buiten de gemeente

Voor winkels buiten de gemeente West Betuwe 
is het beeld omgedraaid. Circa tweederde heeft 
in 2021 weleens een winkel op een zon- of 
feestdag buiten de gemeente bezocht, waarvan 
ruim de helft meer dan één keer per maand 
(36% van alle repondenten). Eenderde heeft 
buiten de gemeente geen winkels op een zon- 
of feestdag bezocht. 

Van de respondenten die buiten de gemeente 
winkels op een zondag hebben bezocht, be-
zocht ruim de helft supermarkten en andere 
dagelijkse winkels (levensmiddelen), voorname-

lijk in de omliggende gemeenten (Culemborg, 
Gorinchem, Tiel, Zaltbommel). 44% bezocht 
tuincentra en doe-het-zelfzaken (bijvoorbeeld 
een bouwmarkt), eveneens vooral in de omlig-
gende gemeenten. 40% bezocht modewinkels, 
met name in grotere steden zoals Den Bosch 
en	Utrecht.	Circa	eenderde	(31%)	bezocht	
woonwinkels, zowel in omliggende gemeenten 
als ook verder weg (o.a. de woonboulevards in 
Utrecht	en	Den	Bosch)	en	19%	bezocht	overige	
winkels in diverse steden, zowel lokaal als 
regionaal (o.a. niet-dagelijkse winkels zoals 
Action en Blokker). 

Bezochte winkels op zondag in 2021 
buiten gemeente West Betuwe

“Heeft u in 2021 weleens op een zondag of een feestdag winkels binnen of buiten de gemeente West 
Betuwe bezocht?”
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2.2 Ondernemers

Huidig gebruik zondagopenstelling

Bijna driekwart van de ondernemers die de 
enquête hebben ingevuld (74%) geeft aan dat 
zijn/haar winkel niet geopend mocht zijn op een 
zon- of feestdag in 2021 in de gemeente West 
Betuwe. Voor 11% mocht dit wel. 15% geeft aan 
dit niet te weten. 

85% van de respondenten zegt dat zijn/haar 
winkel dicht bleef op zon- en feestdagen in 
2021. 11% opende wel haar deuren, waarvan 
2% meer dan 1x per maand open ging, en 9% 
minder dan 1x per maand. De respondenten die 
“anders” als antwoord kozen gaven aan dat ze 
op feestdagen waarop ze normaal gesloten zijn 
(Tweede Paasdag) in 2021 wel open mochten 
zijn.

Redenen om geopend te zijn

De meestgenoemde redenen voor het openstel-
len van winkels op zondag (ingevuld door in 
totaal 10 respondenten) waren een hogere 
omzet en de bijdrage aan de leefbaarheid. De 
bijdrage aan de aantrekkingskracht van het 
winkelgebied werd door vier respondenten 
genoemd. Voor één respondent was de con-
tractuele verplichting de reden. Drie responden-
ten geven een andere reden aan, namelijk dat 

“Mocht uw winkel in de gemeente West Betuwe 
in 2021 op zondag(en) of feestdagen geopend 

zijn?”

“Is uw winkel in 2021 weleens op een zon- of 
feestdag open geweest en zo ja, hoe vaak?”

Belangrijkste redenen winkel dicht 
op zondag   

Belangrijkste redenen winkel open 
op zondag   
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de zondagopenstelling een uitzondering was 
vanwege de coronacrisis of dat zij open waren 
als service voor de klant. 

Redenen om dicht te zijn

Ruim de helft (53%) van de respondenten die 
de winkel op zondag dicht houden doen dit 
omdat het voor hen niet is toegestaan om op 
zondag de winkel te openen. Daarnaast is de 
meestgenoemde reden het behoud van de 
zondagrust (door 47% genoemd). Het personeel 
(bijvoorbeeld gebrek aan of ter bescherming 
van) werd door 17% genoemd. Van de respon-
denten gaf 12% aan dat zij op zondag gesloten 
zijn omdat op deze dag minder omzet wordt 
gedraaid en 9% omdat dit afbreuk doet aan de 
leefbaarheid. Andere genoemde redenen zijn 
dat er geen behoefte of interesse voor is, zowel 
door ondernemer als klant.

3 Gewenst beleid
3.1 Winkels wel/niet open op zon- 

en of feestdagen

Inwoners

Circa 60% van de inwoners die de enquête 
hebben ingevuld vindt dat winkels in de gemeen-
te West Betuwe op zondagen en/of feestdagen 
open mogen zijn. Vaak genoemde redenen 
hiervoor zijn het bezoekgemak (winkels dichter 
bij huis open), het ondersteunen van de lokale 
ondernemer	en	de	flexibiliteit	om	zeven	dagen	
per week boodschappen te kunnen doen. Ook 
werd als reden genoemd dat een zondagopen-
stelling een vrije keuze betekent voor iedere 
ondernemer om te kunnen bepalen of hij/zij 
hiervan gebruik wil maken.   

Circa eenderde (30%) vindt niet dat winkels op 
zon- en/of feestdagen open mogen zijn. Redenen 
hiervoor hebben met name met geloofsovertui-
ging en levensbeschouwing te maken. 
Genoemde voordelen van gesloten winkels op 
zondag zijn het behouden van een rustdag in de 
gemeente, onder andere voor het winkelperso-
neel, en het minderen van verkeersbewegingen. 
Ook werd genoemd dat zes dagen per week 
voldoende is om boodschappen te doen.

“Vindt u dat winkels in gemeente West Betuwe 
op zondagen en/of feestdagen open mogen zijn?”

7% van de respondenten maakt het niet uit of 
heeft geen mening erover of winkels op zon- en/
of feestdagen open mogen zijn, met name 
omdat men hiervan toch geen gebruik maakt of 
omdat men winkelopening op zondag niet 
noodzakelijk vindt. Een andere reden die 
genoemd werd, was dat het aanbod in de 
grotere steden uitgebreider is en men hierdoor 
alsnog buiten de gemeente zou gaan winkelen. 

De kaart op pagina 8 geeft een beeld van de 
resultaten per kern met 20 of meer responden-
ten. 

Mening over huidig beleid

De vraag “Wat is uw mening over het huidige 
beleid ten aanzien van openstelling van winkels 
op zon- en feestdagen in gemeente West 
Betuwe?” werd door de respondenten inconsi-
stent beantwoord. Hierdoor zijn de resultaten 
niet bruikbaar en zijn deze niet meegenomen in 
dit rapport. 
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Inwonersenquête: Mening over zondagopenstelling per kern met meer dan 20 respondenten (N)
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3.2 Voorkeursbeleid 
zondagopenstelling

Naast de vraag of inwoners wel of niet kiezen 
voor openstelling van winkels op zondag (zie 
3.1)	werd	ook	de	vraag	gesteld	naar	specifie-
kere voorkeuren voor zondagopenstelling. Zo 
kon een genuanceerder beeld geschetst 
worden. Deze vraag werd aan zowel inwoners 
als ondernemers gesteld.

Inwoners 

Ruim eenderde van de respondenten (37%)
vindt dat alle winkels op zondag open mogen 
zijn. 30% vindt dat alle winkels op zondag 
gesloten moeten zijn. In totaal hebben 18% 
voorkeur voor openstelling van winkels op een 
maximum aantal koopzondagen per jaar (zie 
grafiek).	

Ondernemers

45% van de respondenten is van mening dat 
alle winkels op zondag gesloten moeten blijven. 
Circa een kwart (23%) vindt dat alle winkels op 
zondag open mogen zijn. Bij deze resultaten 
valt op dat er in verhouding meer zelfstandige 
ondernemers kiezen voor gesloten winkels op 
zondag	dan	filiaalbedrijven/franchisers,	en	meer	
filiaalbedrijven/franchisers	voor	openstelling	van	
alle winkels op zondag pleiten.

In totaal kiezen 16% van de respondenten voor 
incidentele opening op zondag, waarvan 8% 
een voorkeur heeft voor openstelling op maxi-
maal 12 zondagen per jaar, die in overleg 
bepaald zijn. Bijna alle respondenten die kiezen 
voor een beperking van het aantal koopzonda-
gen per jaar zijn zelfstandige ondernemers.

De respondenten die het antwoord ‘anders’ 
kozen (10%), geven aan dat enkel supermarkten 
geopend zouden moeten zijn op zondag, of dat 
de winkelier zelf zou moeten kunnen bepalen 
wanneer hij/zij de winkel opent. 

“Welk beleid zou volgens u gevoerd moeten worden voor openstelling van winkels op zondagen 
in de gemeente West Betuwe?”

3.3 Aanvullende vragen 
zondagopenstelling

Zelfde zondagen hele gemeente?

Inwoners
De helft van de respondenten vindt dat, indien 
winkels een aantal zondagen per jaar open mogen 
zijn, deze dagen in de hele gemeente West 
Betuwe hetzelfde moeten zijn. Een kwart van de 
respondenten vindt dat het niet nodig is om dezelfde 
dagen voor de hele gemeente aan te houden.

Ondernemers
De resultaten uit de ondernemersenquête zijn 
vergelijkbaar met de inwoners: 45% van de respon-
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denten vindt dat eventuele koopzondagen in de 
hele gemeente West Betuwe hetzelfde moeten 
zijn. 18% vindt dat het niet nodig is om dezelfde 
dagen voor de hele gemeente aan te houden. 
Circa eenderde (31%) maakt het niet uit of heeft 
hierover geen mening. 

Ondernemers: Bepaling van exacte data van 

koopzondagen

Aan de ondernemers werd de vraag gesteld bij 
welke partij de verantwoordelijkheid zou moeten 
liggen voor het bepalen van de exacte data van 
koopzondagen. De meestgenoemde partij is de 
winkeliers- of ondernemersvereniging (37%). Een 
kwart van de respondenten vindt dat deze verant-
woordelijkheid bij de gemeente zou moeten 
liggen. Wederom bijna een kwart (23%) kiest voor 
de individuele ondernemer als verantwoordelijke 
partij. De respondenten die voor het antwoord 
‘anders’ kozen geven aan dat dit ook in samen-
spraak (tussen gemeente en ondernemers) kan 
plaatsvinden. 

Ondernemers: Wel/geen extra sluitingsdag?

Het merendeel (69%) kiest, indien winkels op 
zondag geopend mogen zijn, niet voor een 
sluitingsdag op maandag of dinsdag. 9% heeft 
voorkeur voor de hele maandag als sluitingsdag, 
5% kiest voor sluiting op maandagochtend. 17% 
heeft deze vraag niet beantwoord. 

“Indien winkels een aantal zondagen per jaar open mogen zijn, 
vindt u dan dat deze dagen voor de hele gemeente West Betuwe hetzelfde moeten zijn?”

“Indien winkels op zondag geopend mogen zijn, 
bent u dan voor een sluitingsdag op maandag of 

dinsdag?”

Bij welke partij vindt u dat de 
verantwoordelijkheid zou moeten liggen om de 

exacte data van koopzondagen te bepalen?
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3.4 Speciale (feest)dagen

In de Winkeltijdenwet (d.d. 01-01-2022) zijn 
behalve	zondagen	ook	andere	specifieke	dagen	
en/of tijden opgenomen waarop winkels geslo-
ten moeten zijn. De Verordening Winkeltijden 
van de gemeente West Betuwe kan net als voor 
de zondagen hier aanpassingen op doen. Aan 
inwoners en ondernemers is gevraagd of zij een 
ander beleid voor deze speciale dagen gewenst 
achten.

Inwoners

Gesloten (feest)dagen
Respectievelijk 50% en 70% van de responden-
ten onderschrijft de huidige wettelijke regeling 
voor Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag: zij zien 
het liefst dat alle winkels op deze dagen geslo-
ten zijn. Circa een kwart van de respondenten 
vindt het daarentegen wenselijk dat alle winkels 
op Nieuwjaarsdag geopend zijn. Op Eerste 
Kerstdag is dit slechts 15%. Respectievelijk 
23%	en	14%	pleit	ervoor	dat	enkel	specifieke	
winkels open zijn op Nieuwjaarsdag en Eerste 
Kerstdag. Op Tweede Kerstdag zijn de menin-
gen meer verdeeld. 40% vindt dat op deze dag 

alle winkels open mogen zijn. Ruim een kwart 
(26%)	ziet	het	liefst	alleen	specifieke	winkels	
open en circa eenderde (32%) vindt het wense-
lijk dat alle winkels op deze dag gesloten zijn. 

Ruim 50% van de respondenten vindt dat alle 
winkels op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag geopend mogen zijn. 
Circa een kwart vindt het wenselijk dat op de 
Tweede	Paas-	en	Pinksterdag	alleen	specifieke	
winkels open zijn. Deze groep is wat betreft 
Hemelvaartsdag iets kleiner (19%). Circa een 
kwart vindt dat op deze feestdag alle winkels 
gesloten moeten zijn. 

Gewenst winkeltijdenbeleid op speciale (feest)dagen

Alle winkels open Alle winkels gesloten Specifieke winkels open Geen antwoord

4 mei na 19:00Tweede KerstdagEerste Kerstdag 24 dec na 19:00Tweede PinksterdagHemelvaartsdagTweede Paasdag Goede Vrijdag
na 19:00

Nieuwjaarsdag

ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw. ond.inw.
0%
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(Feest)dagen met beperkte openingstijden
Volgens de Winkeltijdenwet moeten winkels na 
19:00 uur gesloten zijn op 4 mei 
(Dodenherdenking), 24 december en Goede 
Vrijdag. De verdeling van de respons voor 4 mei 
en 24 december is vergelijkbaar: respectievelijk 
61% en 54% vindt het wenselijk dat alle winkels 
op deze dagen na 19:00 gesloten zijn, respec-
tievelijk 23% en 27% pleit ervoor dat alle winkels 
op deze dagen ook in de avond geopend zijn. 
Voor Goede Vrijdag kiest 45% van de respon-
denten ervoor dat alle winkels na 19:00 uur 
gesloten zijn en 38% kiest ervoor alle winkels 
open te houden. 

Ondernemers

Vergeleken met de resultaten uit de inwonersen-
quête valt op dat in verhouding meer onderne-
mers ervoor kiezen om winkels op de speciale 
(feest)dagen gesloten te houden. Dit verschil is 
op elke dag tussen de 10 à 20%-punt.  

Gesloten (feest)dagen
Respectievelijk circa 70% en 80% van de 
respondenten sluit zich aan bij de huidige 
wettelijke regeling en vindt dat alle winkels op 
Nieuwjaarsdag en Eerste Kerstdag gesloten 
moeten zijn. 

Voor de overige feestdagen (Tweede Kerst-, 
Paas- en Pinksterdag en Hemelvaartsdag) is de 
verdeling van antwoorden vrijwel gelijk: circa 
40% à 50% onderschrijft de huidige wettelijke 
regeling (gesloten blijven) en 35% à 40% van 
de respondenten heeft voorkeur voor openstel-
ling. Op Tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag 
heeft respectievelijk circa 20% voorkeur voor 
het	openstellen	van	alleen	specifieke	winkels.
 
(Feest)dagen met beperkte openingstijden
Volgens de Winkeltijdenwet moeten winkels na 
19:00 uur gesloten zijn op 4 mei 
(Dodenherdenking), 24 december (Kerstavond) 
en Goede Vrijdag. Respectievelijk 72%, 74% en 
69% van de respondenten onderschrijft de 
huidige regeling: zij zien het liefst dat winkels op 
deze dagen om 19:00 dicht gaan. Anders dan 
op 4 mei en 24 december vindt een kwart van 
de respondenten dat alle winkels op Goede 
Vrijdag langer open mogen zijn.
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3.5 Onderscheid winkellocaties 
en branches

Inwoners

Ruim driekwart van de respondenten onder de 
inwoners pleit ervoor dat het beleid voor winkel-
opening op zon- en feestdagen geen onder-
scheid zou moeten maken tussen winkellocaties 
(centrum Geldermalsen en/of Beesd) en de 
dorpen in de gemeente West Betuwe. 

Wederom circa driekwart (73%) van de respon-
denten vindt dat het beleid geen onderscheid 
zou moeten maken tussen soorten winkels of 
branches in de gemeente West Betuwe. 15% 
pleit hier wel voor, en kiest met name voor het 
openstellen van winkels in levensmiddelen 
(voornamelijk supermarkten werden genoemd) 
en doe-het-zelfzaken. Door enkelen zijn ook 
modezaken genoemd en boerderij-/landwinkels. 

Ondernemers

De verdeling van de respons onder de onderne-
mers is vergelijkbaar met die van de inwoners. 
Respectievelijk 69% en 73% vindt dat er geen 
onderscheid gemaakt zou moeten worden 
tussen	winkellocaties	of	tussen	specifieke	soort	
winkels of branches in de gemeente West 
Betuwe. 

“Zou het beleid volgens u onderscheid moeten maken tussen specifieke soorten winkels of branches 
in de gemeente West Betuwe?”

“Zou het beleid voor winkelopening op zon- en feestdagen volgens u onderscheid moeten maken tussen 
winkellocaties (centrum Geldermalsen en/of Beesd) of dorpen in de gemeente West Betuwe?”
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“Wat zijn voor u de gewenste openings- en sluitingstijden van winkels op doordeweekse dagen?” 

3.6 Openings- en sluitingstijden

Volgens de Winkeltijdenwet kan een gemeente 
de openings- en sluitingstijden op doordeweek-
se dagen en zaterdagen niet beperken. 
Ondernemers kunnen hier zelf onderlinge 
afspraken over maken. De vragen die werden 
gesteld over winkeltijden op maandag tot en 
met zaterdag waren derhalve gericht op het 
inventariseren van wensen. Zowel inwoners als 
ondernemers konden zelf tijden invullen waarop 
zij willen dat winkels open gaan en sluiten. 
Daarnaast werd aan de ondernemers gevraagd 
of zij voor hun eigen winkel de door hen opge-
geven winkeltijden zouden hanteren en wat 
gewenste winkeltijden zijn voor speciale (feest)
dagen. 

Doordeweekse dagen

Op doordeweekse dagen vindt ruim de helft van 
de inwoners een openingstijd van 08:00 uur 
wenselijk. Dit is met afstand het meestgekozen 
antwoord. Het merendeel van de ondernemers 
(respectievelijk eenderde) heeft voorkeur voor 
een openingstijd van 08:00 of 09:00. 

Bij de sluitingstijden is zowel bij de inwoners als 
ondernemers het beeld minder eenduidig. Circa 
eenderde van de inwoners (34%) geeft een 
sluitingstijd van 20:00 uur aan. Voor zowel 
18:00 als 21:00 uur kiest 20%. Circa een kwart 
van de ondernemers kiest voor respectievelijk 
18:00 of 20:00 uur als sluitingstijd.

Zaterdagen

Op zaterdag is voor zowel inwoners als onderne-
mers het beeld in de ochtend vrijwel hetzelfde 
als doordeweeks.

Als sluitingstijden vinden respectievelijk een 
kwart van de inwoners 18:00 dan wel 20:00 
wenselijk. 15% van de inwoners kiest voor een 
eerdere sluitingstijd van 17:00. Ruim 40% van de 
ondernemers sluit zich hierbij aan. De latere 
sluitingstijden worden door duidelijk minder 
ondernemers dan inwoners gekozen. 

De branches die voorkeur hebben voor latere 
sluitingstijden (20:00 of later) op zaterdag zijn 
met name supermarkten en winkels in de ove-
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“Wat zijn voor u de gewenste openings- en sluitingstijden van winkels op zaterdag?” 

“Wat zijn voor u de gewenste openings- en sluitingstijden van winkels op zondag?” 
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rige niet-dagelijkse sector (hier valt de mode-
sector niet onder). 

Zondagen

Voor de respondenten die vinden dat winkels in 
de gemeente West Betuwe op zondag gesloten 
moeten zijn, was de vraag naar gewenste 
openings- en sluitingstijden op zondag niet 
van toepassing. Wel zijn deze respondenten 
meegenomen in het berekenen van het aandeel 
dat voor een bepaalde tijd heeft gekozen, zodat 
het beeld niet vertekend wordt en vergelijkbaar 
is met de resultaten voor de doordeweekse 
dagen en de zaterdag.

Bijna eenderde van de inwoners (30%) geeft 
12:00 uur als wenselijke openingstijd op de 
zondag aan. Hier sluit zich circa een kwart van 
de ondernemers bij aan. 

Bijna de helft van de respondenten onder de 
inwoners kiest voor een sluitingstijd tussen 
17:00 en 18:00 uur op de zondag. Dit zijn met 
afstand de meestgekozen tijden. Deze voorkeur 
komt ook duidelijk naar voren bij de onderne-
mers.

Ondernemers: hantering van uniforme 

openingstijden? 

Als vervolg op de voorgaande vraag (gewenste 
openings- en sluitingstijden) werd aan de onder-
nemers gevraagd of zij de door henzelf opgege-
ven gewenste winkeltijden ook zelf zouden 
hanteren. Tweederde van de ondernemers (66%) 
bevestigt dit. Van de respondenten die van de 
door henzelf opgegeven gewenste winkeltijden af 
zouden wijken (18%) geeft het merendeel aan dat 
ze op doordeweekse dagen en zaterdagen 
eerder open zouden gaan. Verder wijken zij 
nauwelijks af van de meestgekozen antwoorden 
voor de gewenste openings- of sluitingstijden op 
doordeweekse, zater- en zondagen. 

Ondernemers: winkeltijden speciale (feest) 

dagen 

Aan de ondernemers werd ook de vraag ge-
steld welke winkeltijden zij wenselijk zouden 
vinden op speciale (feest)dagen. Deze vragen 
waren enkel van toepassing voor de responden-
ten die het wenselijk vinden dat winkels open 
mogen zijn op deze (feest)dagen. 

Gesloten (feest)dagen
Volgens de wet moeten winkels op Nieuwjaars-
dag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede 
Kerstdag gesloten zijn. Hieronder is opgeno-
men welke voorkeuren de respondenten 
hadden voor winkeltijden per dag:
•	 Nieuwjaarsdag: De meestgenoemde 

openings- en sluitingstijden voor deze dag 
waren vergelijkbaar met de gewenste 
winkeltijden voor de zondag (12:00 uur open 
en 17:00 / 18:00 uur dicht). 

•	 Tweede Paasdag: Ook voor deze dag 
werden met name de gewenste winkeltijden 
voor de zondag genoemd.

•	 Hemelvaartsdag: Voor deze dag waren de 
gewenste openingstijden verdeeld tussen 
08:00 en 10:00 uur open. Voor de sluitings-
tijd was er een duidelijkere voorkeur, name-
lijk tussen 17:00 en 18:00 uur dicht.

“Zou u voor uw winkel deze uniforme 
openingstijden hanteren?”
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•	 Tweede Pinksterdag: De gewenste winkeltij-
den voor deze dag zijn vergelijkbaar met de 
zondag, waarbij enkelen een latere slui-
tingstijd (20:00 - 21:00 uur) aangaven. 

•	 Eerste Kerstdag: De weinige respondenten 
die voor deze dag gewenste winkeltijden 
aangaven waren zeer verdeeld: tussen 
08:00 en 10:00 uur de winkel open, en 
tussen 17:00 en 20:00 uur de winkel dicht. 

•	 Tweede Kerstdag: Voor deze dag werden 
met name gewenste winkeltijden genoemd 
die aansloten bij de wenselijke tijden voor 
de zondag. Door enkelen werd een eerdere 
openingstijd van 10:00 uur genoemd.

(Feest)dagen met beperkte openingstijden
Volgens de wet moeten winkels na 19:00 uur 
gesloten zijn op 4 mei (Dodenherdenking), 24 
december en Goede Vrijdag. Het merendeel 
van de respondenten sluit zich aan bij deze 
winkeltijden. 
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3.7 Koopavond

Inwoners

Circa tweederde (63%) van de respondenten 
maakt gebruik van de koopavond (vrijdagavond) 
in West Betuwe. Een kwart bezoekt de koop-
avond meer dan één keer per maand, en 
respectievelijk 18% en 19% maakt één keer per 
maand of minder gebruik van de koopavond. 
Circa eenderde maakt geen gebruik van de 
koopavond. 

60% van de respondenten kiest voor een 
continuering van de koopavond op de vrijdag. 
10% heeft voorkeur voor de donderdag. Ruim 
een kwart (26%) heeft geen behoefte aan een 
koopavond. 

Op dit moment zijn op de koopavond winkels tot 
21:00 uur geopend. 53% van de respondenten 
is voorstander van deze sluitingstijd. 18% kiest 
voor een sluitingstijd van 20:00 uur. Voor circa 
een kwart van de respondenten (24%) is deze 
vraag niet van toepassing, omdat ze geen 
behoefte aan een koopavond hebben.  

Ondernemers

43% van de respondenten opent zijn/haar 
winkel tijdens de koopavond in de gemeente 

“Is uw winkel tijdens de koopavond geopend?”“Maakt u gebruik van de koopavond in 
West Betuwe?”

“Bent u voor een koopavond in West Betuwe op donderdag of vrijdag 
of heeft u geen behoefte aan een koopavond?”
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West Betuwe. 40% kiest ervoor om dit niet te 
doen.

Circa de helft van respondenten kiest voor 
continuering van de koopavond op de vrijdag. 
7% heeft voorkeur voor de donderdag. Ruim 
een kwart heeft geen behoefte aan een koop-
avond. In verhouding heeft een groot deel van 
de respondenten (17%) deze vraag niet beant-
woord. 

Een derde van de respondenten sluit zich aan 
bij het behouden van de huidige sluitingstijd op 
de koopavond (21:00 uur). Circa een kwart 
heeft voorkeur voor een sluitingstijd van 20:00 
uur. Voor ruim een kwart is deze vraag niet van 
toepassing, omdat zij geen behoefte hebben 
aan een koopavond. 

“Tot hoe laat zou de koopavond naar uw mening moeten duren?”
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3.8 Venten en standplaatsen

Venten

Venten is een vorm van detailhandel waarbij 
een verkoper langs de deuren van mensen gaat 
of door woonstraten rijdt om producten te 
verkopen. Voorbeelden zijn ijscowagens of 
huis-aan-huisverkoop van bijvoorbeeld loten. Bij 
venten is sprake van een commercieel gewin. 
Het verkopen van artikelen voor bijvoorbeeld 
een lokale sportvereniging wordt niet onder 
venten verstaan. 

Inwoners
40% van de respondenten vindt dat het niet 
mogelijk moet zijn om op zondagen in de 
gemeente West Betuwe te venten, met name 
omdat er geen behoefte aan is om aan de deur 
producten te kunnen kopen of omdat het 
onwenselijk is om door deze activiteit op 
zondag (thuis) gestoord te worden.

20% vindt dat dit wel mogelijk moet zijn, onder 
andere omdat deze activiteit voor gezelligheid in 
de straten zorgt (m.n. in de zomer) of om 
ondernemerschap niet te belemmeren. 14% 
vindt het wenselijk om venten te beperken tot 
het verkopen van ijs en/of snacks, met name 
omdat huis-aan-huisverkoop ongewenst is en 
men dit wil vermijden.

Ondernemers
Een derde van de respondenten vindt dat het 
niet mogelijk moet zijn om op zondagen in de 
gemeente West Betuwe te venten. Wederom 
een derde (32%) vindt dat dit wel mogelijk moet 
zijn, waarvan 13% met de voorwaarde dat het 
alleen de verkoop van ijs en/of snacks betreft 
en 3% met de voorwaarde dat het verkooppunt 
minimaal 200 meter afstand tot een gebedshuis 
moet hebben. 10% heeft over deze vraag geen 
mening of maakt het niet uit. Een kwart heeft 
deze vraag niet beantwoord.

Standplaatsen

Een standplaats is een vaste plaats aan de 
openbare weg waar vanuit een kraam of wagen 
goederen of etenswaren verkocht of verstrekt 
worden of van waaruit diensten worden aange-
boden. 

Inwoners
Circa de helft van de respondenten vindt dat het 
mogelijk moet zijn om op zondagen in de 
gemeente West Betuwe een standplaats in te 
nemen. Wel pleit 7% ervoor om hier voorwaar-
den aan te stellen. De meestgenoemde voor-
waarden waren om de soort standplaatsen te 

“Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West Betuwe te venten?”
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“Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West Betuwe 
een standplaats in te nemen?” 

beperken tot verkoop van etenswaren, het 
aantal ingenomen standplaatsen te beperken, 
ervoor te zorgen dat hierdoor geen geur- of 
geluidsoverlast ontstaat of dat de standplaats 
op (ruime) afstand van een gebedshuis ingeno-
men wordt. Ruim een kwart van de responden-
ten vindt dat het innemen van standplaatsen op 
zondag niet mogelijk moet zijn.

Ondernemers
40% van de respondenten vindt dat het mogelijk 
moet zijn om in de gemeente West Betuwe op 
zondagen een standplaats in te nemen, waar-
van 12% hier wel voorwaarden aan willen 
stellen. Genoemde voorwaarden hadden 
betrekking op de verkochte producten (bij 
voorkeur eten of drinken voor consumptie ter 
plaatse), de locatie (bij voorkeur aan toeristi-
sche routes en niet op kerkpleinen) en het 
seizoen (verkoop passend bij het seizoen, 
bijvoorbeeld oliebollen). Net als bij de inwoners 
vindt ruim een kwart (28%) dat het niet mogelijk 
moet zijn om op zondag een standplaats in te 
nemen.
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Bijlagen 
A Inwonersenquête

Inwonersonderzoek naar winkelopeningstijden en winkelopening op zon- en 

feestdagen in gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe voert een onderzoek uit naar openingstijden en 
koopzondagen van winkels in de gemeente. Bij wet mogen winkels op maan-
dag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur geopend zijn, en moeten 
winkels op zondag en aangewezen feestdagen gesloten zijn. Een gemeente 
kan besluiten dat winkels ook op zondagen en feestdagen open mogen zijn.

De situatie in gemeente West Betuwe
Op dit moment mag een beperkt aantal winkels in de gemeente West Betuwe 
geopend zijn op zon- en feestdagen. Verderop in de vragenlijst geven we hier 
een kort overzicht van. In verband met de noodzaak
tot spreiding van bezoekersstromen in de winkels vanwege het coronavirus 
konden daarnaast de supermarkten in 2021 langer open zijn op Goede 
Vrijdag, en geopend zijn op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede 
Pinksterdag.

Het onderzoek
Via enquêtes onder ondernemers en inwoners van de gemeente West 
Betuwe wordt onderzocht wat de gewenste winkeltijden in de gemeente zijn, 
in welke mate behoefte bestaat aan opening van winkels op zondagen en 
feestdagen en wat het draagvlak daarvoor is. De gemeente West Betuwe 
heeft bureau DTNP ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren.

Uw	medewerking	is	gewenst
De gemeente vindt het belangrijk dat de mening van de verschillende 
groepen belanghebbenden goed aan bod komt. Per brief heeft u een uitno-
diging	ontvangen	om	als	inwoner	mee	te	werken	aan	het	onderzoek.	U	kunt	
de vragenlijst starten door hieronder op Volgende te klikken. De vragenlijst 
kan tot en met 12 december 2021 worden ingevuld. Het beantwoorden van 
de vragen duurt 5 à 10 minuten. Voor het invullen van de vragenlijst heeft u 
een unieke toegangscode nodig. Deze staat in de uitnodiging die u heeft 
ontvangen.

Vertrouwelijk en anoniem
Wij willen benadrukken dat door u ingevulde gegevens alleen bij DTNP 
bekend worden, vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit onder-
zoek worden gebruikt. De enquêteresultaten worden gegroepeerd en zijn 
niet te herleiden tot individuele enquêtes, waardoor de anonimiteit wordt 
gewaarborgd.

Ondersteuning nodig?
Mocht u tijdens het invullen van de vragenlijst problemen ondervinden, 
probeert u het dan op een later moment nog een keer. Neemt u bij blijvende 
problemen contact op met de contactpersoon van DTNP.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
van gemeente West Betuwe (0345 - 728 800) of Frederike Schneider van 
bureau DTNP (schneider@dtnp.nl of 024-379 2083).

Wij hechten veel waarde aan uw mening en bedanken u alvast vriendelijk 
voor de medewerking.

Er zijn 27 vragen in deze enquête
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Persoonlijke gegevens

Wij stellen u eerst een paar korte vragen over uzelf.
•	 Wat is uw leeftijd? *
•	 Hoe zou u uw huishouden typeren? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Eénpersoons-huishouden
  Eénouder-huishouden
  Paar zonder kind(eren)
  Paar met kind(eren)
  Anders
•	 Wat is uw woonplaats? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden
  [lijst met alle kernen in de gemeente West Betuwe]

Huidig gebruik koopzondag

De volgende vragen gaan over uw eigen winkelgedrag op zondagen.
•	 Heeft u in 2021 weleens op een zondag of een feestdag winkels binnen 

gemeente West Betuwe bezocht? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Nee
  Ja, minder dan één keer per maand
  Ja, één keer per maand
  Ja, meer dan één keer per maand
 Geef hier een toelichting op uw antwoord:

Op dit moment mag een beperkt aantal winkels in de gemeente West 
Betuwe geopend zijn op zon- en feestdagen. Kort samengevat betreft het:
winkels waar uitsluitend maaltijden voor directe consumptie worden ver-
kocht;
- winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en sportcomplexen;

- verkoop van eigen voortgebrachte producten vanaf eigen grond;
- campingwinkels tijdens het openingsseizoen van de camping;
- Landgoedwinkel Mariënwaerdt op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Een totaaloverzicht kunt u vinden in “Verordening van de gemeenteraad van de gemeen-

te West Betuwe houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening 

Geldermansen 2014)”. Deze verordening kunt u hier (https://lokaleregelgeving.overheid.

nl/CVDR650527) bekijken. In verband met de noodzaak tot spreiding van bezoekersstro-

men in de winkels vanwege het coronavirus konden daarnaast de supermarkten in 2021 

langer open zijn op Goede Vrijdag, en geopend zijn op Tweede Paasdag, 

Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.

•	 U	heeft	in	2021	weleens	op	zondag	of	een	feestdag	winkels	binnen	
gemeente West Betuwe bezocht. Geeft u hieronder alstublieft aan welke 
specifieke	winkel(s)	en	winkellocatie(s)	u	heeft	bezocht.

 Vul uw antwoord hier in:
	 Vult	u	a.u.b.	zo	specifiek	mogelijk	de	winkel	en	locatie	van	de	winkel	
 in, bijvoorbeeld Albert Heijn Geldermalsen i.p.v. alleen Albert Heijn.

•	 Heeft u in 2021 op een zondag of een feestdag weleens winkels buiten 
gemeente West Betuwe bezocht? *

 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Nee
  Ja, minder dan één keer per maand
  Ja, één keer per maand
  Ja, meer dan één keer per maand
 Geef hier een toelichting op uw antwoord:
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•	 U	heeft	in	2021	weleens	op	zondag	of	een	feestdag	winkels	buiten	
gemeente West Betuwe bezocht. Geeft u hieronder alstublieft aan welke 
specifieke	winkel(s)	en	winkellocatie(s)	u	heeft	bezocht.	We	maken	
daarin onderscheid tussen verschillende soorten winkels. Heeft u een 
bepaald type winkel niet bezocht op een zondag of een feestdag, dan 
laat u het invulveld leeg.

 Vul uw antwoord(en) hier in:
  Supermarkten
  Overige levensmiddelen
  Mode
  Tuin-/doe-het-zelf-artikelen
  Woonwinkels
  Overig
 Vult	u	a.u.b.	zo	specifiek	mogelijk	de	locatie	van	de	winkel	of	het	winkelcentrum		

 in, bijvoorbeeld binnenstad ‘s-Hertogenbosch i.p.v. alleen ‘s-Hertogenbosch.

Mening zondagopenstelling

In de volgende vragen wordt gevraagd naar uw mening over zondagopening 
van winkels in de gemeente West Betuwe.

•	 Vindt u dat winkels in gemeente West Betuwe op zondagen en/of feest-
dagen open mogen zijn?*

 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja
  Nee
  Maakt mij niet uit / geen mening
•	 Wat zijn uw redenen of overwegingen hiervoor? *
 Vul uw antwoord hier in:
•	 Welk beleid zou volgens u gevoerd moeten worden voor openstelling 

van winkels op zondagen in de gemeente West Betuwe? *

 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Alle winkels op zondag gesloten
  Eén vaste zondag in de maand open (max. 12 zondagen)
  Maximaal 12 zondagen per jaar open (in overleg bepaald)
  24 Zondagen per jaar open (2 maal per maand)
  Alle winkels op zondag open
  Anders
•	 Indien winkels een aantal zondagen per jaar open mogen zijn, vindt u 

dan dat deze dagen voor de hele gemeente West Betuwe hetzelfde 
moeten zijn? *

 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja 
  Nee
  Geen mening
 Als u vindt dat alle winkels in de gemeente op dezelfde zondagen open mogen  

 zijn, dan kan dat bijvoorbeeld inhouden dat alle winkels alleen op de eerste  

	 zondag	van	de	maand	open	mogen	zijn.	U	antwoordt	dan	‘Ja’.	Vindt	u	dat	er		

 geen gemeentebrede koopzondagen moeten zijn, dan kan dat bijvoorbeeld  

 inhouden dat een winkel(gebied) op de eerste zondag van de maand open is en  

	 een	ander(e)	winkel(gebied)	op	de	laatste	zondag	van	de	maand	open	is.	U		

 antwoordt dan ‘Nee’.

•	 Welk beleid zou volgens u gevoerd moeten worden
voor openstelling van winkels op feestdagen in de
gemeente West Betuwe? *
 Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
  Alle winkels open
  Alle winkels gesloten
	 	 Specifieke	winkels	open
   Nieuwjaarsdag



25 van 342297.0921 Onderzoek openingstijden detailhandel gemeente West Betuwe - 10 februari 2022  

   Goede Vrijdag na 19:00 uur
   Tweede Paasdag
   Hemelvaartsdag
   tweede Pinksterdag
   24 december na 19:00 uur
   Eerste Kerstdag
   Tweede Kerstdag
   4 Mei na 19:00 uur
•	 Zou het beleid voor winkelopening op zon- en feestdagen volgens u 

onderscheid moeten maken tussen winkellocaties (Geldermalsen en 
Beesd) of dorpen in de gemeente West Betuwe? *

 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja
  Nee
  Weet ik niet/geen mening
 Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vindt dat alleen winkels in één of enkele dorpen  

 op zon- en feestdagen open mogen zijn.

•	 Welk onderscheid vindt u dat er gemaakt moet worden tussen winkello-
caties of dorpen in de gemeente West Betuwe?

 Vul uw antwoord hier in:
•	 Zou	het	beleid	volgens	u	onderscheid	moeten	maken	tussen	specifieke	

soorten winkels of branches in de gemeente West Betuwe? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja
  Nee
  Weet ik niet/geen mening
 Als u bijvoorbeeld wil dat supermarkten op zondagen geopend mogen zijn,  

 maar andere winkels niet, dan vult u “Ja” in. Als u wil dat het beleid voor alle  

 winkels hetzelfde is, dan vult u “Nee” in.

•	 Welk	onderscheid	vindt	u	dat	er	gemaakt	moet	worden	tussen	specifieke	
soorten winkels of branches in de gemeente West Betuwe

 Vul uw antwoord hier in:
Winkelopeningstijden

Winkels mogen volgens de wet op maandag tot en met zaterdag geopend 
zijn van 06:00 tot 22:00 uur, en moeten winkels op zondag gesloten zijn. In 
een Winkeltijdenverordening kan een gemeente besluiten dat winkels ook op 
zondag open mogen zijn. De gemeente kan echter de openingstijden op 
doordeweekse dagen en zaterdagen niet beperken. Ondernemers kunnen 
hier uiteraard zelf onderlinge afspraken over maken. De vragen die worden 
gesteld over openingstijdens op maandag tot en met zaterdag zijn derhalve
gericht op het inventariseren van wensen.
•	 Wat zijn voor u de gewenste openingstijden van winkels? *
 Geef hier uw gewenste openings- en sluitingstijd aan:
  Doordeweekse dagen
  Zaterdag
  Zondag
 Gebruikt u a.u.b. het volgende formaat om de tijd in te voeren: 09:59

•	 Maakt u gebruik van de koopavond in West-Betuwe? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Nee
  Ja, één keer per maand
  Ja, meer dan één keer per maand
  Ja, minder dan één keer per maand
•	 Bent u voor een koopavond op donderdag of vrijdag of heeft u geen 

behoefte aan een koopavond, en tot hoe laat zou de koopavond naar uw 
mening moeten duren?*

 Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
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  Dag: Donderdagavond / Vrijdagavond /Geen behoefte aan  
  koopavond
  Tijd: Open tot 20:00 uur / Open tot 21:00 uur / Niet van  
  toepassing

Venten op zondag

Pilot venten op zondag
Het afgelopen jaar is er in de gemeente West Betuwe een proef geweest 
met het eenmalig toestaan van het venten van ijs op zondag. De gemeente 
West Betuwe wil graag van u weten hoe u dit heeft ervaren.

Wat is venten?
Bij venten gaat een verkoper langs de deuren van mensen om producten te 
verkopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ijswagen die langs de deuren 
rijdt en op de hoek van de straat even staat te wachten op klanten, of om de 
huis-aan-huis verkoop van loten voor een landelijke loterij. Bij venten is 
sprake van een commercieel gewin. Het verkopen van artikelen voor bijvoor-
beeld een lokale sportvereniging wordt niet onder venten verstaan.
•	 Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West 

Betuwe te venten? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja
  Ja, mits minimaal 200 meter verwijderd van gebedshuis
  Ja, alleen voor ijs en/of snacks
  Nee
  Geen mening/maakt mij niets uit
•	 Welke reden(en) heeft u daarvoor?
 Vul uw antwoord hier in:

Standplaatsen op zondag

Een standplaats is een vaste plaats aan de openbare weg waar uit een 
kraam of wagen goederen of etenswaren verkocht of verstrekt worden of van 
waaruit diensten worden aangeboden (bijvoorbeeld snacks of ijs).
•	 Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West 

Betuwe een standplaats in te nemen?*
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Ja
  Ja, mits… [vul aan in het opmerkingsveld]
  Nee
  Geen mening / maakt mij niks uit
 Geef hier een toelichting op uw antwoord:
•	 Welke reden(en) heeft u hiervoor? *
 Vul uw antwoord hier in:

Afsluiting

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
[datum en tijd]

Verzend uw enquête.

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête.
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B Ondernemersenquête

Ondernemersonderzoek naar winkelopeningstijden en winkelopening op

zon- en feestdagen in gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe voert een onderzoek uit naar openingstijden en 
koopzondagen van winkels in de gemeente. Bij wet mogen winkels op 
maandag tot en met zaterdag tussen 06:00 en 22:00 uur geopend zijn, en 
moeten winkels op zondag en aangewezen feestdagen gesloten zijn. Een 
gemeente mag besluiten dat winkels ook op zondagen en feestdagen open 
mogen zijn.

De situatie in gemeente West Betuwe
Op dit moment mag een beperkt aantal winkels in de gemeente West 
Betuwe geopend zijn op zon- en feestdagen. Verderop in de vragenlijst 
geven we hier een kort overzicht van. In verband met de noodzaak tot 
spreiding van bezoekersstromen in de winkels vanwege het coronavirus 
konden daarnaast de supermarkten in 2021 langer open zijn op Goede 
Vrijdag, en geopend zijn op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede 
Pinksterdag.

Het onderzoek
Via enquêtes onder ondernemers en inwoners van de gemeente West 
Betuwe wordt onderzocht wat de gewenste winkeltijden in de gemeente zijn, 
in welke mate behoefte bestaat aan opening van winkels op zondagen en 
feestdagen en wat het draagvlak daarvoor is. De gemeente West Betuwe
heeft bureau DTNP ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren.
Uw	medewerking	is	gewenst
De gemeente vindt het belangrijk dat de mening van de verschillende 
groepen belanghebbenden goed aan bod komt. Per brief heeft u een uitno-

diging	ontvangen	om	als	ondernemer	mee	te	werken	aan	het	onderzoek.	U	
kunt de vragenlijst starten door hieronder op Volgende te klikken. De 
vragenlijst kan tot en met 23 januari 2022 worden ingevuld. Het beantwoor-
den van de vragen duurt 5 à 10 minuten.

Vertrouwelijk en anoniem
Wij willen benadrukken dat uw individuele gegevens alleen bij DTNP bekend 
worden, vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor dit onderzoek 
worden gebruikt. De enquêteresultaten worden gegroepeerd en zijn niet te 
herleiden tot individuele enquêtes, waardoor de anonimiteit wordt gewaar-
borgd.

Ondersteuning nodig?
Mocht u tijdens het invullen van de vragenlijst problemen ondervinden, 
probeert u het dan op een later moment nog een keer. Neemt u bij blijvende 
problemen contact op met de contactpersoon van DTNP.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
van gemeente West Betuwe (0345 - 728 800) of Frederike Schneider van 
bureau DTNP (schneider@dtnp.nl of 024-379 2083).

Wij hechten veel waarde aan uw mening en bedanken u
alvast vriendelijk voor de medewerking.

Er zijn 37 vragen in deze enquête
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Bedrijfsgegevens

•	 We vragen u eerst een paar algemene vragen te
beantwoorden over uw vestiging/bedrijf. *
 Vul uw antwoord(en) hier in:
  Naam bedrijf
  Postcode
  Huisnummer
	 	 Uw	functie
De antwoorden op deze vragen worden alleen gebruikt om te toetsen dat 
een enquête slechts één keer wordt ingevuld per vestiging. Ze worden 
verder niet meegenonen in de verwerking van de enquêteresultaten.
•	 In welke kern is uw onderneming gevestigd? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  [lijst met alle kernen in de gemeente West Betuwe]
•	 Tot welke branche behoort uw onderneming? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Dagelijkse sector: supermarkten
  Dagelijkse sector: (vers)speciaalzaken
  Dagelijkse sector: persoonlijke verzorging
  Niet-dagelijkse sector: mode
  Niet-dagelijkse sector: Tuin-/doe-het-zelf-artikelen
  Niet-dagelijkse sector: Woonwinkels
  Niet-dagelijkse sector: Overig
•	 Welke bedrijfsvorm heeft de onderneming? *
 Kies één van de volgende mogelijkheden:
  Zelfstandig ondernemer
  Franchisenemer
  Filiaalbedrijf (meer dan vijf vestigingen)
•	 Wat is de leeftijd van de ondernemer? *

•	 Hoeveel personen heeft u op dit moment in dienst? *
 Vul uw antwoord(en) hier in:
  Medewerkers (0 indien zzp-er)
  FTE (0 indien zzp-er)

Huidige situatie koopzondagen

•	 Mocht uw winkel in de gemeente West Betuwe in 2021 op zondag(en) of 
feestdagen geopend hebben? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
  Weet ik niet

Op dit moment mag een beperkt aantal winkels in de gemeente West 
Betuwe geopend zijn op zon- en feestdagen. Kort samengevat betreft het:
- winkels waar uitsluitend maaltijden voor directe consumptie worden ver-
kocht; 
- winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en sportcomplexen;
- verkoop van eigen voortgebrachte producten vanaf eigen grond;
- campingwinkels tijdens het openingsseizoen van de camping;
- Landgoedwinkel Mariënwaerdt op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Een totaaloverzicht kunt u vinden in “Verordening van de gemeenteraad van de gemeen-

te West Betuwe houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening 

Geldermansen 2014)”. Deze verordening kunt u hier (https://lokaleregelgeving.overheid.

nl/CVDR650527) bekijken. In verband met de noodzaak tot spreiding van bezoekersstro-

men in de winkels vanwege het coronavirus konden daarnaast de supermarkten in 2021 

langer open zijn op Goede Vrijdag, en geopend zijn op Tweede Paasdag, 

Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.
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•	 Is uw winkel in 2021 weleens op een zon- of feestdag
open geweest en zo ja, hoe vaak? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  Nee
  Ja, minder dan één keer per maand
  Ja, één keer per maand
  Ja, meer dan één keer per maand
  Anders
•	 Wat is/zijn hiervoor de belangrijkste reden(en)? * [winkel open]
 Meerdere antwoorden mogelijk
  Draagt bij aan aantrekkingskracht winkelgebied
  Zorgt voor meer omzet
  Draagt bij aan leefbaarheid in gemeente
  Contractuele verplichting
  Anders:
•	 Wat is/zijn hiervoor de belangrijkste reden(en)? [winkel dicht] *
 Meerdere antwoorden mogelijk
  Zondagopening niet toegestaan voor mijn winkel
  Kosten hoger dan opbrengsten (minder omzet)
  Gaat ten koste van leefbaarheid
  Zondagrust
  Personeel
  Anders:
•	 Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) daarvoor? * [anders]
Vul uw antwoord hier in:

•	 Wat is uw mening over het huidige beleid ten aanzien
van openstelling van winkels op zon- en feestdagen in
gemeente West Betuwe? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  Positief
  Neutraal
  Negatief
•	 Welke redenen heeft u daarvoor? *
 Vul uw antwoord hier in:

Gewenst beleid koopzondagen

•	 Welk beleid zou volgens u gevoerd moeten worden voor zondagopenstel-
ling in de gemeente West Betuwe? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Alle winkels op zondag gesloten
  Eén vaste zondag in de maand op zondag open (max. 12   
  zondagen)
  Maximaal 12 zondagen per jaar (in overleg bepaald)
  24 Zondagen per jaar (2 keer per maand)
  Alle winkels op zondag open
  Anders
•	 Indien winkels een aantal zondagen per jaar open mogen zijn, vindt u dan 

dat deze dagen voor de hele gemeente West Betuwe hetzelfde moeten 
zijn? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
  Geen mening
 Als u vindt dat alle winkels in de gemeente op dezelfde zondagen open mogen   

 zijn, dan kan dat bijvoorbeeld inhouden dat alle winkels alleen op de eerste   
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	 zondag	van	de	maand	open	mogen	zijn.	U	antwoordt	dan	‘Ja’.	Vindt	u	dat	er		

 geen gemeentebrede koopzondagen moeten zijn, dan kan dat bijvoorbeeld  

 inhouden dat een winkel(gebied) op de eerste zondag van de maand open is en  

	 een	ander(e)	winkel(gebied)	op	de	laatste	zondag	van	de	maand	open	is.	U		

 antwoordt dan ‘Nee’.

•	 Indien winkels een aantal zondagen per jaar open mogen zijn, bij welke 
partij vindt u dan dat de verantwoordelijkheid zou moeten liggen om de 
exacte data daarvan te bepalen? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Gemeente
  Winkeliers-/ondernemersverenigingen
  Individuele ondernemer
  Anders
•	 Welk beleid zou volgens u gevoerd moeten worden voor openstelling 

van winkels op feestdagen in de gemeente West Betuwe? *
 Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
  Alle winkels open
  Alle winkels gesloten
	 	 Specifieke	winkels	open
   Nieuwjaarsdag
   Goede Vrijdag na 19:00 uur
   Tweede Paasdag
   Hemelvaartsdag
   Tweede Pinksterdag
   24 december na 19:00 uur
   Eerste Kerstdag
   Tweede Kerstdag
   4 Mei na 19:00 uur

•	 Zou het beleid voor winkelopening op zon- en feestdagen volgens u 
onderscheid moeten maken tussen winkellocaties (Geldermalsen en 
Beesd) of dorpen in de gemeente West Betuwe? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
  Weet ik niet/geen mening
 Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vindt dat alleen winkels in één of enkele dorpen  

 op zon- en feestdagen open mogen zijn.

•	 Zo ja: Welk onderscheid vindt u dat er gemaakt moet worden tussen win-
kellocaties of dorpen in de gemeente West Betuwe?

 Vul uw antwoord hier in:
•	 Zou	het	beleid	volgens	u	onderscheid	moeten	maken	tussen	specifieke	

soorten winkels of branches in de gemeente West Betuwe? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
  Weet ik niet/geen mening
 Als u bijvoorbeeld wil dat supermarkten op zondagen geopend mogen zijn,  

 maar andere winkels niet, dan vult u “Ja” in. Als u wil dat het beleid voor alle  

 winkels hetzelfde is, dan vult u “Nee” in.

•	 Zo ja: Welk onderscheid vindt u dat er gemaakt moet worden tussen 
specifieke	soorten	winkels	of	branches	in	de	gemeente	West	Betuwe	*

 Vul uw antwoord hier in:
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Winkelopeningstijden

Winkels mogen volgens de wet op maandag tot en met zaterdag geopend 
zijn van 06:00 tot 22:00 uur, en moeten winkels op zondag gesloten zijn. In 
een Winkeltijdenverordening kan een gemeente besluiten dat winkels ook op 
zondag open mogen zijn. De gemeente kan echter de openingstijden op 
doordeweekse dagen en zaterdagen niet beperken. Ondernemers kunnen 
hier uiteraard zelf onderlinge afspraken over maken. De vragen die worden 
gesteld over openingstijdens op maandag tot en met zaterdag zijn derhalve
gericht op het inventariseren van wensen.

•	 Wat zijn volgens u de gewenste uniforme openingstijden in uw winkelge-
bied? *

 Openingstijd / Sluitingstijd
  Doordeweekse dagen
  Zaterdag
  Zondag
Gebruikt u a.u.b. het volgende formaat om de tijd in te voeren: 09:59. Indien u vindt dat 

winkels op een bepaalde dag helemaal gesloten moeten zijn, vult u dan 00:00 in.

•	 Zou u voor uw winkel deze uniforme openingstijden hanteren? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
•	 Zo nee: Welke openingstijden zou u dan voor uw eigen winkel hanteren? 
 Openingstijd / Sluitingstijd
  Doordeweekse dagen
  Zaterdag
  Zondag
Gebruikt u a.u.b. het volgende formaat om de tijd in te voeren: 09:59. Indien u uw 

winkels op een bepaalde dag helemaal gesloten wil houden, vult u dan 00:00 in.

•	 In de Winkeltijdenwet zijn behalve zondagen ook andere specieke dagen 
en/of tijden opgenomen waarop winkels gesloten moeten zijn (zie hieron-
der). Met een Winkeltijdenverordening kan de gemeente West Betuwe, net 
als voor zondagen, hier aanpassingen op doen. Indien u een ander beleid 
voor deze speciale dagen gewenst acht dan wettelijk is bepaald, wilt u dan 
hieronder invullen wat volgens u gewenste openingstijden zijn op die 
dagen? Vindt u dat winkels gesloten moeten zijn op een bepaalde dag, vul 
dan 00:00 in.

 Openingstijd / Sluitingstijd
  Nieuwjaarsdag [wet: hele dag gesloten]
  Goede Vrijdag [wet: na 19:00 uur gesloten]
  Tweede Paasdag [wet: hele dag gesloten]
  Hemelvaartsdag [wet: hele dag gesloten]
  Tweede Pinksterdag [wet: hele dag gesloten]
  24 december [wet: na 19:00 uur gesloten]
  Eerste Kerstdag [wet: hele dag gesloten]
  Tweede Kerstdag [wet: hele dag gesloten]
  4 mei [wet: na 19:00 uur gesloten]
Gebruikt u a.u.b. het volgende formaat om de tijd in te voeren: 09:59
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Koopavond

•	 Is uw winkel tijdens de koopavond geopend? *
 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Nee
•	 Bent u voor een koopavond op donderdag of vrijdag of heeft u geen 

behoefte aan een koopavond, en tot hoe laat zou de koopavond naar uw 
mening moeten duren? *

 Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
  Donderdagavond / Vrijdagavond / Geen behoefte aan  
  koopavond
  Open tot 20:00 uur / Open tot 21:00 uur / Niet van toepassing

Extra sluitingsdag

•	 Indien winkels op zondag geopend mogen zijn, bent u dan voor een 
sluitingsdag op maandag of dinsdag? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja, op maandagochtend
  Ja, maandag de hele dag
  Ja, op dinsdagochtend
  Ja, dinsdag de hele dag
  Nee

Venten op zondag

Pilot venten op zondag
Het afgelopen jaar is er in de gemeente West Betuwe een proef geweest 
met het eenmalig toestaan van het venten van ijs op zondag. De gemeente 
West Betuwe wil graag van u weten hoe u dit heeft ervaren.

Wat is venten?
Bij venten gaat een verkoper langs de deuren van mensen om producten te 
verkopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ijswagen die langs de deuren 
rijdt en op de hoek van de straat even staat te wachten op klanten, of om de 
huis-aan-huis verkoop van loten voor een landelijke loterij. Bij venten is 
sprake van een commercieel gewin. Het verkopen van artikelen voor bijvoor-
beeld een lokale sportvereniging wordt niet onder venten verstaan.

•	 Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West 
Betuwe te venten? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Ja, mits minimaal 200 meter verwijderd van gebedshuis
  Ja, alleen voor ijs en/of snacks
  Nee
  Geen mening/maakt mij niets uit
•	 Welke reden(en) heeft u daarvoor?
 Vul uw antwoord hier in:
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Standplaatsen op zondag

Een standplaats is een vaste plaats aan de openbare weg waar uit een 
kraam of wagen goederen of etenswaren verkocht of verstrekt worden of van 
waaruit diensten worden aangeboden (bijvoorbeeld snacks of ijs).

•	 Vindt u dat het mogelijk moet zijn om op zondagen in de gemeente West 
Betuwe een standplaats in te nemen? *

 Kies één van de volgende antwoorden
  Ja
  Ja, mits.. [vul aan in het opmerkingsveld]
  Nee
  Geen mening/maakt mij niks uit
 Geef hier een toelichting op uw antwoord:

•	 Welke reden(en) heeft u hiervoor? *
 Vul uw antwoord hier in:

Afsluiting

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.
[datum en tijd]

Verzend uw enquête.

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête.
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