
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Centrummanagement is er om meer bezoekers aan het centrum te binden, de verblijfsduur  
te verlengen en meer omzet te genereren. Dat betekent dus ook nadenken over zaken als 
aantrekkelijkheid, belevingswaarde en onderscheidend vermogen ten opzichte van onze 
concurrenten. Vandaar deze enquête. 

 
 
Feit is dat de traditionele koopavond aan interesse en kwaliteit inboet. Niet dat de vrijdagavond slecht is 
voor iedereen, maar de signalen dat het minder wordt zijn duidelijk. Met de langere openingstijden en 
zondagsopenstellingen heeft de consument steeds meer keuzemogelijkheden. Maar ook de recessie en 
internetwinkelen zijn hier debet aan. Ons eigen centrum blinkt ook niet bepaald uit in eenduidigheid voor 
wat betreft openstelling tijdens de vrijdagkoopavond en verliest daarmee aantrekkelijkheid voor de 
consument. Reden genoeg om hier kritisch bij stil te staan.  
 
Een interessant alternatief voor de vrijdagkoopavond kan de zaterdagavond zijn. Met een zaterdag-
avondkoopavond kan Bergeijk zich binnen de regio echt onderscheiden van buurgemeenten en vooral 
ook nieuwe bezoekers naar ons centrum trekken. En met de zaterdagavond kunnen we ook weekend-
toeristen een interessant aanbod doen. Ongetwijfeld zijn er argumenten tegen, maar in Veghel is de 
zaterdagkoopavond inmiddels wel een groot succes.  
 

Vragen (uw voorkeur aankruisen)  

 
Koopavonden 
1. Bent u bereid mee te werken aan een zaterdagkoopavond?   ja   nee  
 Waarom wel of niet? 
 ................................................................................................................ 
 
2. Als u mee wilt werken, wilt u dan:  

a. vrijdagavondkoopavond verruilen voor een zaterdagkoopavond?  ja   nee 
b. zaterdagavond als extra naast de vrijdagkoopavond?   ja   nee 
c. zaterdagavond openstelling tot:   19.

00
  20.

00
  21.

00 
 

 
3. Zou de zaterdagkoopavond  

a.  vast en herkenbaar iedere zaterdag, jaarrond moeten zijn  
b.  alleen 1x per maand (zo ja, welke herkenbare zaterdag):   1e   laatste)  
c.  of iedere zaterdag in de zomertijd (1e weekend april tot laatste oktober) 
d.  of 1x per maand in de zomertijd 

 
Koopzondagen: 
Voor 2014 zijn 4 collectieve koopzondagen vastgesteld: 13 april (palmpasen),  
28 september (culinair winkelen), 23 november (sinterklaasintocht), 14 december (kerstmarkt). 
 
4. Zijn de koopzondagen voor uw onderneming zinvol of belangrijk?   ja   nee 
 Zo ja, 

a. aantal koopzondagen is goed , is teveel  is te weinig .                         Ideale aantal: .....  
b. de planning/timing van de koopzondagen is goed   ja   nee 

 
 
Ruimte voor opmerkingen, suggesties of toelichting:  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Ingevuld door (naam, functie, onderneming, telnr, e-mail): ....................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

Datum: 19 mei 2014 
Betreft: enquête      EN
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