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Summary for Q00001

Ik heb een onderneming (winkel of horeca).  Wij onderscheiden voor de BIZ twee gebieden.
Kernwinkelgebied en aanloop straten. Waar bent u gevestigd?  (Indien elders, zal u niet vallen binnen het

BIZONE gebied. U krijgt hierover geen vragen verder, wel over koopavonden en -zondagen)   

Answer Count Percentage

In het kernwinkel gebied. (AO01) 87 71.31%  
In de aanloop straten. (AO02) 27 22.13%  
Elders in de stad (AO03) 6 4.92%  
No answer 2 1.64%  

Summary for Q00001

Ik heb een onderneming (winkel of horeca).  Wij onderscheiden voor de BIZ twee gebieden.
Kernwinkelgebied en aanloop straten. Waar bent u gevestigd?  (Indien elders, zal u niet vallen binnen het

BIZONE gebied. U krijgt hierover geen vragen verder, wel over koopavonden en -zondagen)   
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Summary for Q00002

Wat voor type onderneming heeft u?

Answer Count Percentage

Ik heb een winkel (AO01) 81 68.07%  
Ik heb een horecaonderneming (AO02) 28 23.53%  
Anders (toelichting gevraagd) (AO05) 10 8.40%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00002

Wat voor type onderneming heeft u?
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Summary for Q00003

Wat voor andere type onderneming heeft u?

Answer Count Percentage

Answer 10 100.00%  
No answer 0 0.00%  

ID Response

1 Galerie van Stichting Arsis
17 Mix
19 Kleinschalig online lego verkoop (hobby matig)
83 Vastgoedeigenaar
86 lid commissie Krabbenfoor 
92 Advocatenkantoor
112 Kapsalon
115 De Hypotheker
116 atelier
122 Kunstuitleen met zeer beperkte openingstijden.

Summary for Q00003

Wat voor andere type onderneming heeft u?
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Summary for Q00004

Hoe staat u tegenover een nieuwe poging BIZ weer in te voeren?  Daarbij betaalt u € 500 in het
kernwinkelgebied en € 300 per jaar in de aanloopstraten.

Answer Count Percentage

Positief, ik steun het initiatief om voor de genoemde periode een BIZ op te starten. (AO01) 88 81.48%  
Negatief, ik wil geen BIZ en steun de initiatieven niet. (AO02) 20 18.52%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00004

Hoe staat u tegenover een nieuwe poging BIZ weer in te voeren?  Daarbij betaalt u € 500 in het
kernwinkelgebied en € 300 per jaar in de aanloopstraten.

                                        page 6 / 18

/index.php/surveyAdministration/view/surveyid/145784


Sterck enquetes
Enquete BIZ

Summary for Q00006

Kunt u toelichten waarom u niet voor een BIZ wilt kiezen?

Answer Count Percentage

Answer 18 94.74%  
No answer 1 5.26%  

ID Response

2 Helaas ben ik te klein en te weinig omzet om dit te betalen.
En ik wil graag wel mijn winkeltje behouden.

4 Ik ben tegen verplichting!!!!!
5 gewoon lidmaatschap en geen verplicht lidmaatschap 
9 Bedrag is te hoog. Ik vind niet dat ondernemers hiervoor moeten betalen, we hebben het al

moeilijk genoeg gehad. Ik steek liever dat geld in mijn bedrijf. 
10 Ik wil erg graag mee doen aan alle evenementen, Maar kan dit bedrag helaas nog niet gelijk

kwijt nu.. ( startende ondernemer ) 
17 En ondernemers en gemeente samen optrekken   
19 Ik ben in het bezit van een winkelpand maar ik heb geen lokale verkoop en ben dus nooit

geopend.
37 Te duur en niet relevant voor mijn winkel
61 nvt
79 Te weinig vertrouwen door wat er in het verleden allemaal gedaan is of beter gezegd wat er

niet gedaan is en er wel voor betaald wordt. Koot niets van de begroting verantwoording en
waar al het geld is gebleven is van de kerstverlichting

82 Ik vind het bedrag vrij hoog, dat is mijn enige weerstand.
100 Te duur
103 Ik vind het veel geld en betwijfel of ik er veel voordeel van heb.
116 de effecten van de BIZ zullen geen bijdrage leveren aan mijn onderneming
120 Ik ben niet bereid te betalen voor activiteiten waar ik nie5 op zit te wachten. Het is al jaren

hetzelfde. Bovendien dient de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen voor veilig,
schoon en leefbaar. Dat moeten de ondernemers niet hoeven te betalen.

121 Slechte voorzitter
122 Omdat wij niet afhankelijk zijn van het winkelend publiek. Onze klanten komen allemaal

doelgericht naar onze winkel. Af en toe komt een passant onze winkel binnen, maar daar zit
weinig positief effect achter.

123 krijg er niets voor terug
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Summary for Q00006

Kunt u toelichten waarom u niet voor een BIZ wilt kiezen?
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Summary for Q00007

Hoe staat u tegenover de koopavond op vrijdagavond ?

Answer Count Percentage

Moet blijven (AO01) 32 28.57%  
Één keer per maand knallen met een koopweekend ( inclusief koopavond ). (AO04) 39 34.82%  
Moet anders worden ingevuld (AO02) 12 10.71%  
Moet volledig worden afgeschaft (AO03) 29 25.89%  
No answer 0 0.00%  

Summary for Q00007

Hoe staat u tegenover de koopavond op vrijdagavond ?
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Summary for Q00008

Welke andere invulling ziet u voor de vrijdag koopavond.

Answer Count Percentage

Answer 11 91.67%  
No answer 1 8.33%  

ID Response

8 Iedereen zou open moeten zijn en moeten deelnemen aan de koopavond!
9 Elke ondernemer moet dit zelf beslissen. Verder moet er op websites ook vermeld worden dat

niet alle winkels geopend zijn op koopavond, om teurstellingen te voorkomen bij winkelend
publiek.

63 koopavond laten vervallen en van maandag t/m vrijdag open zijn 10.00 uur t/m 19.00 uur
74 Ik vind dit een lastige vraag. Op zich vind ik iedere week koopavond best een goed plan,

vooral en zeker in de zomerperiode, maar dan wel iedereen open, en dat is wss moeilijk te
realiseren. Voor mij als kleine ondernemer zou tot acht uur wel beter te doen zijn. Ieder
weekend een knalweekend, zelfde verhaal eigenlijk.

76 thematische koopavonden (wel op vrijdagen), bijvoorbeeld mode- of culinaire koopavond,
waarbij de desbetreffende winkels open zijn

90 Iedere dag tot 19.00
91 Bijv. 1e en 3e vrijdag/ of 2e en 4e vrijdag
102 geen koopavonden, wel 1 x per maand echte koopzondag gericht op zuid west Nederland en

België met ludieke acties en Horeca uitnodigingen via de sociale media 
107 ik doe niet meer mee aan de koopavonden m.u.z. van het laatste kwartaal. Dan zijn wij

geopend tot 20.00 uur. Als er draagvlak is voor een koopavond eens in de maand doe ik mee.

114 allemaal met de neus de zelfde richting . allemaal open of dicht en dan goed de tijden
afspreken en dit nakomen. 

117 Winkel iedere dag open van 12.00 uur tot 20.00 uur. Geen koopavond meer op vrijdag. Voor
12.00 uur gaan bezoekers alleen om brood e.d. Mensen ook in de gelegenheid stellen om na
het werk gezellig het centrum in te gaan. Parkeertarief aanpassen naar € 3,00 per dag
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Summary for Q00008

Welke andere invulling ziet u voor de vrijdag koopavond.
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Summary for G01Q10

Hoe staat u tegenover een koopzondag?

Answer Count Percentage

Houden zoals het is, 1x per maand (AO01) 30 26.79%  
Één keer per maand knallen met een koopweekend ( inclusief koopavond en koopzondag ).
(AO05)

38 33.93%  

Elke zondag open zijn (AO02) 17 15.18%  
Ik heb geen behoefte aan een koopzondag (AO03) 23 20.54%  
Anders (toelichten) (AO04) 4 3.57%  
No answer 0 0.00%  

Summary for G01Q10

Hoe staat u tegenover een koopzondag?
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Summary for G01Q11

Toelichting koopzondag:

Answer Count Percentage

Answer 70 62.50%  
No answer 42 37.50%  

ID Response

1 Voor onze galerie is het dan mogelijk om met onze vrijwilligers ook open te zijn. 
3 Werkt er nooit aan mee, principe kwestie 
4 Als je het in 5 dagen niet kunt verdiennen help die ene zondag je ook niet
6 Met evenementjes en thema’s graag. Wat meer beleving zeg maar
10 Ik vind een keer in de maand een prima initiatief dit is echt iets waar mensen op wachten en

trekt vaak wel klanten aan.
12 bbb
14 x
15 Bergen op zoom is geen echte toeristenstad met te weinig winkels, elke zondag open willen

gaan gaat niet lukken qua personeel  veel winkels zullen gesloten blijven. Zet eerst Bergen op
de kaart en zorg dat de winkels eerst hun openingstijden op elkaar afstemmen nu is het een
ratjetoe van openingstijden. Winkel gaan pas vaak na 9.30 - 10.00 open wij gewoon om 9.00
uur en vaak staan de klanten al te wachten 

19 Ik heb geen fysieke winkel en ben dus nooit geopend.
20 Ik vind zowel voor de koopzondag als de koopavond dat dit moet blijven (minimaal 1x per

maand). Daarnaast vind ik dat iedereen dan dezelfde openingstijden moet hanteren
waardoor mensen niet teleurgesteld worden! Daarnaast snap ik het als het in de maanden
januari/februari/augustus niet gehouden wordt aangezien het dan rustigere periodes zijn voor
de meeste winkels! 

Het liefste zie ik de koopavond iedere week terug komen indien iedereen ook daadwerkelijk
open gaat! Als ze helft maar open gaat heeft dit geen nut en is 1x per maand beter in te
richten!

21 Over het algemeen worden tot nu koopzondagen matig bezocht door bezoekers aan de stad.
De oorzaak hierin is voor een deel ook te zoeken in wisselende openingstijden op die dag van
winkels. Variërend van open vanaf 12:00 tot open vanaf 13:30 uur. Verder doet een groot
deel al in het geheel niet meer mee met de koopzondag. Over het algemeen is amper de helft
open, wat ook niet motiveert tot het bezoeken aan de stad tijdens een koopzondag. Hetzelfde
geldt eigenlijk voor de koopavond. 

25 Er lopen zoveel mensen van buiten de stad rond op zondagen. 
26 Voor alle bezoekers en toeristen
27 Het consumentengedrag veranderd. Steeds meer vrouwen en mannen werken door de

weeks. Ga een dag extra dicht door de weeks voor vrije dag, maar ga zondag open 
30 De laatste jaren zijn bijna alle koopzondagen slecht qua omzet behalve in nov. en dec. 
32 Ik ben elke zondag open en is een goede omzet dag
33 Als we de koopzondag weer levendig willen krijgen zal daar ook in de media zeer veel

aandacht aan gegeven moeten worden.
36 Voor mij niet van toepassing 
37 Is voor zonde van de tijd. 
39 Allemaal open! Anders geen nut. 
45 Als iedereen open gaat heeft het meerwaarde, anders sta je voor lul...
46 Koopzondag alleen zinvol als iedereen meedoet. Ik ben nog steeds open, maar het loopt

sterk terug qua bezoekers en dus ook qua omzet
49 Geen toelichting 
52 Een koopzondag per mnd is voldoende,misschien er n koopweekend ,dan onderscheiden we

van de rest 
Denk ik 

56 Ik vind dat het dan ook iedereen er aan moet houden 
57 Vila Pieces zou graag elke week een koopzondag zien, net als de koopavond op de vrijdag.

Ik zou alleen de koopzondag / avond afschaffen tussen 5 januari en 21 maart.
Zodra de lente weer begint starten koopavond en koopzondag weer op en na de
kerstvakantie stopt het weer. In die periode kost het toch alleen maar geld. Vervolgens dit via
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social media en abri campagnes goed kenbaar maken. 
59 koopzondag in stand houden,proberen iedereen mee te krijgen
61 nvt
62 geen opmerkingen
63 wij zouden graag zien dat de zondag de zondag blijft en dat alle winkels en horeca gesloten

blijven.
65 1 koopzondag is voor mij voldoende.
69 n
70 Als de koopzondag naar 1x per week gaat worden de zaterdagen nog minder als dan ze nu al

zijn 1x per maand is heel goed en gezellig  dan zijn er ook mee kleine winkels open als dit
elke week is doen ze dat niet ook niet en me de huidige  personeels problemen niet haalbaar
nog een dag extra open te gaan per week ! koopavond nog steeds tot 20:00 weinig blauw op
straat wel veel ongure figuren op straat geen veilig gevoel voor personeel beter deze af te
schaffen loopt geen kip op straat na 18:00 uur 

72 We moeten of ALLEMAAL 1 keer in de maand knallen of ALLEMAAL alle zondagen open.
Dat laatste gaat heel lastig worden om dat rendabel te krijgen als niet iedereen mee doet.
Door sudderen met de koopzondagen nu heeft geen zin. Krabbenfoor heeft laten zien dat als
je iets organiseert de mensen/klanten wel komen en besteden. 

73 Onze voorkeur zou zijn van 13.00 uur tot en met 17.00 uur
74 Weer lastige vraag, omdat ik op zich voor een koopzondag ben, maar er nu zelf nu (nog) niet

aan meedoen als zzp-er.
75 wij zijn inmiddels elke zondag open, en hier zit duidelijk groei is, uiteraard moet het geen 30

graden zijn. Maar verder goede reacties.
76 Mijn winkel is een speciaalzaak. daar ik niet in een winkelstraat zit heeft het geen

meerwaarde om zondags open te gaan.
77 Moet bekender worden en vol leuke initiatieven 

Zo ie zo gezellige muziek op iedere hoek van de straat 
Krijgen we meer bezoekers en meer winkels die mee doenn

81 De eerste en laatste zondag van de maan open.
82 Voor mij zijn het geen slechte uurtjes. Het is alleen zo jammer om veel teleurgestelde

klanten/toeristen te spreken die balen dat er zo veel dicht is.
86 koopweekend met een thema wat actueel in de tijd van het jaar 
89 Meer aanloop binnenstad voor toeristen. 
91 Meerdere avonden is voor mij Ok. Alleen als er voldoende andere winkels meedoen. 
92 Ik heb een kantoorfunktie, dus niet gericht op langskomend publiek
93 thematische koopzondagen 1 x pm
95 iedereen in de stad open  !!!  zoniet dan niet aan beginnen   geen halve zooi 
96 Ik denk dat we ons zo goed mogelijk bereid moeten tonen er nu van alles uit te halen. Wat

kan er nu na alle beperkingen een excuus zijn om dicht te zijn
97 Nvt
99 Modern winkelcentrum geeft de mogelijkheid om elke zondag te winkelen en verhoogt

daarmee zijn aantrekkingskracht voor de consument 
100 De koopavond en koopzondag worden gemaakt doordat we allemaal wel of allemaal niet

open zijn, als winkeliers. Zolang dat niet zo is, zal t niet zomaar op gang komen, ook niet door
een kerstman of Sinterklaas of orgel dat door de straat loopt/rijdt.

102 promotie voor een volledige open koopzondag 1x per maand
103 Ik heb niet de mogelijkheid om open te zijn op koopzondag.
104 Houden zoals het is. Klanten zijn dit eenmaal gewend! Laatste zondag van de maand.
105 Koopzondagen zullen alleen werken wanneer iedereen in de stad geopend is. Dus winkels +

(dag) horeca
109 Houden zoals het is maar dat geld voor alle dagen wel met elkaar open zijn !!!! 
110 geen toelichting
111 Het is jammer dat er momenteel weinig winkels geopend zijn op zondag, waaronder ook

winkels in de hoofdstraat die het hardst roepen om BIZ etc weer in te voeren. Voor ons is het
altijd een goede dag. Hopelijk gaan er meer winkels open. 

112 Kapsalon open op zondag geeft tot nu toe geen toegevoegde waarde.
113 gaan met die banaan
114 1 x per maand maar wij zullen deze uit principes dicht blijven .
115 aantrekkingskracht, zodat Bergen op Zoom bezocht wordt; cultuur-retail-horeca verbinden
116 nvt
118 Koopzondag is voor mij niet rendabel.
119 Wij verkopen nog steeds prima op de koopzondag. Wij als Bos Men Shop zijn door

personeelstekort tijdelijk gestopt met de koopzondag. We hopen dit na de zomer weer op te
pakken.

120 Geen
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121 Thematiseren
122 Omdat wij niet afhankelijk zijn van het winkelend publiek. Onze klanten komen allemaal

doelgericht naar onze winkel. Af en toe komt een passant onze winkel binnen, maar daar zit
weinig positief effect achter.

123 mag ik ook een keer vrij zijn
124 Houden zoals het is, 1x per maand… met uitzondering december. Dan lopen de

koopzondagen voor de Kerstdagen ook erg goed. 

Summary for G01Q11

Toelichting koopzondag:
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Summary for Q00012

Heeft u nog op of aanmerkingen die u Sterck wil meegeven

Answer Count Percentage

Answer 47 44.34%  
No answer 59 55.66%  

ID Response

1 Arsis is een ANBI stichting dus zal geen financiële bijdrage leveren aan de Bizone gezien de
regels. Maar staan er wel achter.

3 Als er een koopweekend komt proberen alle zaken op zowel op vrijdag en zaterdag tot 20.00
uur open te houden , zodat we ons zeker onderscheiden op de zaterdag 

4 Geen verplichtingen ! Die zijn er al genoeg!!!
10 Nee ik vind het echt top hoe jullie Krabbenfoor etc. hebben opgepakt! 
14 x
15 Werk eerst aan eensgezindheid nu is het een ratjetoe in de stad winkeliers doen waar ze zelf

zin in hebben. 
En wees niet groter te willen zijn als onze stad is, er is nog veel werk te doen. En hou het
assortiment van winkels gevarieerd. Wij krijgen enorm veel klachten van klanten dat Bergen
op zijn gat ligt en er nog veel winkels gewoon vrijdagavond niet meer opengaan en dan willen
ze er nu een koorwerken van maken niet doen dat gaat verkeerd aflopen werk eerst aan het
herstel

17 De gemeente kan wel zeggen er achter te staan maar moeten dan OOK over de brug komen
20 Mij lijkt het verstandig om open eerlijk te zijn in de communicatie waardoor er geen

onenigheid kan ontstaan!

Daarnaast lijkt het mij een strak plan om in het laatste weekend van de maand altijd iets leuks
te organiseren in de binnenstad zoals jullie al eerder aangaven! 

Daarnaast vind ik het als ondernemer belangrijk dat er een organisatie is die ondernemers
helpt met het contact leggen van pandeigenaren! Momenteel zijn de huurprijzen van
sommige panden ver buiten proportie. Het starten van een onderneming in de binnenstad
wordt daardoor voor veel ondernemers onmogelijk gemaakt. Ook tijdens corona tijden had
het fijn geweest als een organisatie een brief had uitgestuurd naar alle pandeigenaren over
het meedenken van een “huurkorting” of iets dergelijks! 

Soms kun je met meer mensen meer bereiken dan alleen, ik denk dat het dus belangrijk is
om iedereen bij sterck te betrekken! En vaker dit soort enquêtes te houden en de antwoorden
te delen. 

21 Op een zo breed mogelijk vlak er zijn als belangbehartiger voor de ondernemers in de
binnenstad. Gaande van handhaving, invulling van panden, parkeerbeleid en handhaving,
etc. etc.

25 Ben blij dat jullie je zo inzetten voor ons! 
27 Succes! Ik hoop echt dat het jullie lukt ��
31 gemeente moet financieel meedoen, anders tegen BIZ
33 Blijf communiceren
49 X
52 Het zou fijn zijn als we allemaal op een lijn komen te staan 
56 Dat er meer openheid wordt gegeven aan waar het geld aan uit gegeven wordt 
59 goed communiceren  met de ondernemers die er positief in staan
62 geen opmerkingen
63 nu werden er voorheen op de zondag extra activiteiten of gratis parkeren aangeboden om de

zondag te promoten.
Graag deze activiteiten organiseren op zaterdag zodat het op zaterdag nog drukker wordt.
waarom extra inspanning voor de zondag terwijl de zaterdagen beter zijn?

65 Ik wens u heel veel sterkte met het opnieuw opzetten.
66 Goed bezig, eindelijk een goed gevoel bij
70 Zorg voor mee saamhorigheid qua openingstijden in de gehele stad !! 
72 BIZ invoeren en een actief programma (één keer in de maand) organiseren. Veel succes
73 Als men voor een straatvertegenwoordiger gaat, dan graag iemand die actief is en ook alle
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informatie doorspeelt met de straatgenoten. Wij zien wel graag dat alle activiteiten die
plaatsvinden, o.a. Muziek door de straten, straatfiguranten, spelletjes voor kinderen dan ook
echt verdeeld gaan worden over de hele kern, en niet alleen centreren in de Zuivelstraat,
plein Hema, grote Markt, Vierkantje. De Wouwsestraat wordt compleet genegeerd.

75 heel veel succes, wordt gewaardeerd.
76 Wel een vraag. Mijn winkel bevindt zich niet in het kernwinkelgebied of aanloopstraat. Mocht

de BIZ doorgang vinden (wat ik hoop), val ik buiten de zone. Ik heb begrepen dat ik dan geen
lid meer ben van Sterck. Klopt dat?

77 Doorgaan zoals we bezig zijn 
Ga er van uit dat het goed gaat komen 

82 x
86 geef elkaar de ruimte voor ideeën maar houd wel zelf de regie 
89 Dat de krabbenfoor beter georganiseerd wordt op de grote markt. Geen onderscheid maken

tussen horeca maagdzijde en horeca peperbuszijde
91 Op dit moment niet
96 Laten we duidelijke openingstijden adviseren waar iedereen zich aan dient te houden. Nu

houdt iedereen zn eigen openingstijden er op na.
102 Maak 1x per maand op een zaterdag het parkeren in het centrum gratis voor de bezoekers uit

de omtrek , vanaf Hoekse Waard , Zeeland en Vlaams België 
103 -
104 Ja! We moeten echt strenger zijn op de koopavonden. Zo zonde hoe de helft van de stad hun

winkel sluit om 5/6. Wij krijgen hier zoveel klachten over!! Op deze manier komen er geen
mensen terug. Hetzelfde met het warme weer. Ineens gaat de helft dicht omdat het een
weekje 30 graden is?? Dit moet niet kunnen. Wij hebben hierdoor vele teleurgestelde
toeristen gezien waarvan wij weten dat die niet meer terug komen. ZONDE!

107 Dank voor de inzet. Wie weet wordt het nog wat met de binnenstad,

met vriendelijke groet,
Ad Quist

108 Dit jaar hebben we gezien, dat er makkelijk een Krabbenfoor kan zijn zonder achterlijke
bedragen uit te geven. Wij op het Beursplein hebben zoals alle jaren met nauwelijks
financiële steun een evenement weggezet.  Dus naar onze mening zou Sterck zijn begroting
eens aanpassen met een veel kleiner budget voor de krabbenfoor. Hierdoor zou er veel meer
geld overblijven voor bv promotie van onze stad en omliggende gemeenten. we wonen in een
prachtig gebied. 

109 Nou wij zitten in het vierkantje , ik zou graag unanimiteit in openingstijden .. na COVID heeft
iedereen er maar iets van gemaakt ..mijn koopavond is nog steeds vaker wel goed dan niet
.ik zie het ook als een kans mensen naar horeca lekker eten en dan nog wat shoppen ��
succes 

110 geen opmerkingen
112 Naar mijn mening ( Jacqueline Vermaat-Scheepers/ kapsalon Vermaat),  waren we heel dicht

bij een actief centrumplan. Jammer dat het afgeblazen is.
Volgens mij is het de moeite waard om het nog eens te proberen met de commissies die
reeds waren gekozen.
Wellicht alle plannen nog eens doorlichten en enkele niet moeilijk uit te voeren plannen snel
uitvoeren??
 

113 fuck Mattie Oerlemans
115 volhouden; zie de afgelopen Braderie; die is toch aardig gelukt; dank voor alle inspanningen

om deze tot een succes gemaakt te hebben waarmee BoZ op de kaart staat en blijft
116 nvt
117 Alle neuzen van ondernemers 1 richting op, en er nog iets van proberen te maken
119 Biz is perfect! Moeten we voor gaan!
121 Nieuwe aanpak, verjongen en nieuwe voorzitter
123 Sterck-te
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