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1 ACHTERGROND EN ONDERWERPEN ONDERZOEK 

DUO Market Research heeft in opdracht van de gemeente Zuidplas een Inwonerspanel laten 

opzetten. Deze rapportage bevat de resultaten van het zevende onderzoek dat is uitgevoerd 

onder de leden van het Inwonerspanel. 

 

De gemeente werkt aan een Detailhandelsvisie voor Zuidplas. Hiervoor heeft de gemeente in 

de dorpen verschillende avonden georganiseerd met de plaatselijke middenstand en 

winkeliersverenigingen om te horen wat er leeft en wat winkeliers nodig hebben van de 

gemeente. Onlangs is een grootschalig (gelijktijdig in 3 provincies) Koopstromenonderzoek 

gehouden waarvan de resultaten net bekend zijn gemaakt. Aansluitend hierop wil de 

gemeente nog een aantal extra vragen aan inwoners voorleggen om te onderzoeken waar 

inwoners boodschappen doen. Is dat in hun eigen dorp of is dat ergens anders? Deze aspecten 

zijn in dit onderzoek aan de orde gekomen. 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

Doelgroep en respons 

 

Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle 

inwoners die lid zijn van het Inwonerspanel van de gemeente. De inwoners die lid zijn van 

het Inwonerspanel zijn per e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het 

onderzoek. In de e-mail is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en 

anoniem is.  

 

Het online veldwerk onder de leden van het Inwonerspanel is als volgt verlopen: 

1. De inwoners ontvingen een e-mail waarmee ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan 

het online onderzoek. Deze e-mail bevatte een link waarmee men direct in de online 

vragenlijst terecht kwam. 

2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld. 

3. Na enige tijd is er per e-mail een herinnering gestuurd naar de inwoners die op dat 

moment nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. 

 

Elke inwoner kon slechts één keer de vragenlijst invullen. De technische realisatie van het 

online-veldwerk voor het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer 

uitgevoerd en gemanaged.  

 

Van 20 februari tot en met 5 maart 2017 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de 

vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 538 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen 

neerkomt op een responspercentage van 79%. 

 

Respons  Aantal 

Uitgenodigd (leden van het Inwonerspanel) 679 

Geen medewerking/geen reactie 141 

Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend 538 

Responspercentage 79% 
 

 

We hebben geanalyseerd of de gerealiseerde netto-respons een afspiegeling van de gemeente 

Zuidplas vormt (voor de kenmerken: leeftijd, geslacht en dorp). Na deze analyse heeft een 

herweging plaatsgevonden. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde 

groepen “zwaarder” meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier 

representatief voor de gemeente Zuidplas als geheel. Voor een verantwoording van de 

respons en de herweging wordt verwezen naar paragraaf 5.1.  
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Opzet vragenlijst 

 

De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente en DUO Market Research opgesteld. Voor 

de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.3). 

 

 

Opzet rapportage 

 

Conform de reglementen en gedragscodes van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle 

antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken (zie deel 3). In de grafieken 

zijn de resultaten van de gemeente als geheel weergegeven. In de grafieken is in bepaalde 

gevallen de vraagstelling en/of de antwoordcategorieën in een verkorte vorm weergegeven 

(voor de exacte vraagstelling en de antwoordcategorieën wordt verwezen naar de vragenlijst). 

In deel 4 is een samenvatting van de belangrijkste resultaten opgenomen. In de bijlage zijn de 

resultaten per dorp (zie paragraaf 5.2) opgenomen.  

 

Bij bepaalde vragen is er gebruik gemaakt van de antwoordoptie “anders, namelijk”. De open 

antwoorden bij deze antwoordoptie zijn zoveel mogelijk alsnog in een categorie ingedeeld. De 

antwoorden op open vragen (inclusief de resterende antwoorden bij de optie “anders”) zijn ook 

opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 5.4). Daar waar zinvol zijn de open antwoorden 

uitgesplitst naar dorp.  
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3 RESULTATEN 

3.1 Dagelijkse boodschappen 

 

Bijna de helft van de inwoners doet de dagelijkse boodschappen in Nieuwerkerk aan den 

IJssel. Capelle aan den IJssel is de plaats waar buiten de gemeente Zuidplas de meeste 

dagelijkse boodschappen worden gedaan. Iets meer van de helft (55%) van de inwoners doet 

de dagelijkse boodschappen met de auto.  
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Een ruime meerderheid (82%) van de inwoners doet altijd of regelmatig hun dagelijkse 

boodschappen binnen hun eigen dorp. De voornaamste redenen hiervoor zijn: dichtbij (91%), 

goede kwaliteit winkels (52%) en de steun aan lokale ondernemers (39%). 

 

 
 
 

 
 
  

40% 42% 12% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kunt u aangeven hoe vaak u uw dagelijkse boodschappen binnen
uw eigen dorp haalt?

Altijd Regelmatig Af en toe Bijna nooit Nooit
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39%
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91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anders

Ken de eigenaar/het personeel
in de winkels

Steunen lokale ondernemers

Goede kwaliteit winkels

Dichtbij

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen 
(grotendeels) binnen uw eigen dorp haalt? - gesteld aan inwoners 
die altijd of regelmatig de dagelijkse boodschappen binnen hun 

eigen dorp halen -
Meerdere antwoorden mogelijk
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Belangrijke redenen om (ook) buiten het eigen dorp boodschappen te doen zijn: goedkoper 

(40%), niet alles beschikbaar in eigen dorp (39%) en het combineren van het boodschappen 

doen met andere activiteiten (36%). 

 

 
 

 

Iets minder dan de helft (49%) van de inwoners (die ook weleens boodschappen doen buiten 

hun eigen dorp) heeft tips voor winkeliers wat er zou moeten veranderen zodat ze meer 

boodschappen doen binnen hun eigen dorp. De meeste genoemde tips zijn: groter 

assortiment, goedkoper, klantvriendelijker en een tweede supermarkt. Voor het overzicht van 

alle genoemde antwoorden verwijzen we u naar de bijlage.  
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20%

36%
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Anders

Kwaliteit winkels buiten het eigen
dorp is hoger

Combineer boodschappen doen met
andere activiteiten (bijvoorbeeld

werk)

In eigen dorp is niet alles beschikbaar

Dagelijkse boodschappen zijn buiten
het eigen dorp goedkoper

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen (ook) buiten
uw eigen dorp haalt? - gesteld aan inwoners die regelmatig, af en 
toe of (bijna) nooit de dagelijkse boodschappen binnen hun eigen 

dorp halen - Meerdere antwoorden mogelijk

49% 37% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heeft u tips aan de winkeliers wat er zou moeten veranderen zodat 
u meer dagelijkse boodschappen binnen uw eigen dorp zou doen? 
- gesteld aan inwoners die regelmatig, af en toe of (bijna) nooit de 

dagelijkse boodschappen binnen hun eigen dorp halen -

Ja Nee Weet niet/geen mening
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3.2 Gebruik winkelcentra 

 

We hebben de inwoners uit Nieuwerkerk aan den IJssel gevraagd hoe vaak ze voor hun 

dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen inkopen doen bij drie winkelcentra. Uit de 

onderstaande resultaten blijkt dat met name Winkelcentrum Reigerhof wordt gebruikt voor 

boodschappen.  
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3.3 Winkelaanbod eigen dorp 

 

Bijna driekwart (73%) van de inwoners vindt het winkelaanbod in hun eigen dorp (ruim) 

voldoende. Bijna een kwart (24%) vindt het aanbod onvoldoende.  

 

 
 

 

Bijna tweederde (65%) van de inwoners mist bepaalde winkels in hun eigen dorp. De meeste 

genoemde winkels zijn: Action, tweede supermarkt, Lidl, drogist, electronicazaak en een 

slager. Voor het overzicht van alle genoemde antwoorden verwijzen we u naar de bijlage.  

 

 
 

 

We hebben inwoners gevraagd welke winkel ze in hun dorp het beste vinden. Over het 

algemeen worden door inwoners supermarkten genoemd. Voor het overzicht van alle 

genoemde antwoorden verwijzen we u naar de bijlage. 

 

 

 

 

 

  

15% 58% 24% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wat vindt u (in het algemeen) van het winkelaanbod in uw eigen 
dorp?

Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende Weet niet/geen mening
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Zijn er bepaalde winkels die u in uw eigen dorp mist?

Ja Nee Weet niet/geen mening
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3.4 Bezoek markten 

 

Op drie dagen in de week kunnen inwoners naar een markt in één van de dorpen van de 

gemeente. De markt in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt het meeste bezocht. Bijna de helft 

(47%) van de inwoners combineert het bezoek (altijd of meestal wel) met winkelen.  
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Hoe vaak gaat u naar de onderstaande markten?
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14% 33% 35% 18%
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Combineert u het bezoek aan een markt met winkelen?
- Gesteld aan inwoners die één van de markten weleens hebben 

bezocht -

Ja, altijd Ja, meestal wel Ja, af en toe Nee, nooit
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3.5 Zondagopenstelling 

 

De gemeente Zuidplas heeft 2 jaar geleden de winkeltijden in Zuidplas verruimd door de 

mogelijkheid van openstelling op zondag. Bijna een derde (32%) maakt hier elke week of eens 

per twee weken gebruik van. 
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3.6 Interesse winkelevenementen 

 

We hebben alle inwoners gevraagd of ze interesse hebben in bepaalde winkelevenementen in 

hun dorp. De meeste interesse is er voor: thematische markten (49%), een braderie (47%) en 

festivals (41%). Ruim een vijfde (22%) heeft in geen enkel van de voorgelegde 

winkelevenementen interesse.  
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3.7 Winkelen binnen en buiten Zuidplas 

 

We hebben inwoners de volgende vraag voorgelegd: Als u € 100,00 uitgeeft aan boodschappen 

(dagelijks en niet-dagelijks bij elkaar), kunt u dan aangeven hoeveel u binnen en buiten uw eigen dorp 

uitgeeft. U mag een schatting maken.  

 

Uit de onderstaande resultaten blijkt dat ruim 60 euro binnen het eigen dorp wordt besteed. 

Iets meer dan 6 euro wordt in andere dorpen van Zuidplas besteed. Ruim 33 euro wordt 

buiten Zuidplas besteed. De volgende gebieden/plaatsen worden vaak genoemd om buiten 

Zuidplas te winkelen: Rotterdam Alexanderium (55%), Capelle aan den IJssel (37%) en Gouda 

(35%). 

 

 
 

 
  

€ 60,29 € 6,28 € 33,43 
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Ruim een derde (36%) van de inwoners heeft ooit wel eens een outletcentrum bezocht. Ruim 

een tiende (11%) doet dat één keer per jaar of vaker. Iets minder dan tweederde van de 

inwoners bezoek nooit outletcentra.  
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3.8 Aankopen via internet 

 

We hebben de inwoners een aantal vragen gesteld over aankopen via internet. Bijna een vijfde 

(19%) doet één keer per week of vaker aankopen via internet. De meest genoemde aankopen 

die via internet worden gedaan, zijn: kleding en schoenen (69%), vakantie/vliegtickets/ 

treintickets (68%) en elektronica (62%). 
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De belangrijkste redenen om aankopen te doen via internet zijn het grotere aanbod (64%), de 

tijdsbesparing (59%) en het feit dat je niet gebonden bent aan winkelsluitingstijden (54%).  
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3.9 Duurzaamheid en winkelaanbod 

 

Tenslotte hebben we de inwoners nog de volgende vraag voorgelegd: De gemeente Zuidplas 

heeft een grote duurzaamheidsambitie. Heeft u ideeën op welke wijze die vertaald kunnen worden naar 

de detailhandel (winkelaanbod) in de gemeente? 

 

Een kwart van de inwoners heeft ideeen. De meeste genoemde ideeën zijn: meer biologische 

producten, een kringloopwinkel en verpakkingsmateraal verminderen. Voor het overzicht 

van alle genoemde antwoorden verwijzen we u naar de bijlage. 
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Ja Nee
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4 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN 

Algemeen 
 

In februari en maart 2017 is het zevende onderzoek uitgevoerd onder de leden van het 

Inwonerspanel. In totaal hebben 538 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op 

een responspercentage van 79%. 

 

 

Belangrijkste resultaten 
 

Bijna de helft van de inwoners doet de dagelijkse boodschappen in Nieuwerkerk aan den 

IJssel. Iets meer van de helft (55%) van de inwoners doet dit met de auto. Een ruime 

meerderheid (82%) van de inwoners doet altijd of regelmatig hun dagelijkse boodschappen 

binnen hun eigen dorp. De voornaamste redenen hiervoor zijn: dichtbij (91%), goede kwaliteit 

winkels (52%) en de steun aan lokale ondernemers (39%). Belangrijke redenen om (ook) 

buiten het eigen dorp boodschappen te doen zijn: goedkoper (40%), niet alles is beschikbaar in 

het eigen dorp (39%) en het combineren van het boodschappen doen met andere activiteiten 

(36%). 

 

Bijna driekwart (73%) van de inwoners vindt het winkelaanbod in hun eigen dorp (ruim) 

voldoende. Bijna een kwart (24%) vindt het aanbod onvoldoende. Bijna tweederde (65%) van 

de inwoners mist bepaalde winkels in hun eigen dorp, zoals de Action of een tweede 

supermarkt. 

 

We hebben inwoners gevraagd of ze interesse hebben in bepaalde winkelevenementen in hun 

dorp. De meeste interesse is er voor: thematische markten (49%), een braderie (47%) en 

festivals (41%). Ruim een vijfde (22%) heeft in geen enkel van de voorgelegde 

winkelevenementen interesse.  

 

Uit de resultaten blijkt dat ruim 60 euro (van de 100 bestede euro’s) binnen het eigen dorp 

wordt besteed. Iets meer dan 6 euro wordt in andere dorpen van Zuidplas besteed. Ruim 33 

euro wordt buiten Zuidplas besteed. De volgende gebieden/plaatsen worden vaak genoemd 

om buiten Zuidplas te winkelen: Rotterdam Alexanderium (55%), Capelle aan den IJssel (37%) 

en Gouda (35%). 

 

Bijna een vijfde (19%) doet één keer per week of vaker aankopen via internet. De meest 

genoemde aankopen die via internet worden gedaan, zijn: kleding en schoenen (69%), 

vakantie/vliegtickets/treintickets (68%) en elektronica (62%). De belangrijkste redenen om 

aankopen te doen via internet zijn het grotere aanbod (64%), de tijdsbesparing (59%) en het 

feit dat je niet gebonden bent aan winkelsluitingstijden (54%).  
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5 BIJLAGE 

5.1 Verantwoording weging respons en betrouwbaarheidsmarges 

 

Weging respons 

 

De respons is geanalyseerd naar geslacht, leeftijd en dorp. Op basis van de werkelijke verdeling 

en de verdeling in de respons heeft een herweging plaatsgevonden. Respondenten waarvan 

geen achtergrondkenmerken beschikbaar zijn, hebben de weging 1 gekregen (geen 

herweging). 

 

 Werkelijke 
verdeling 

Verdeling in 
onderzoek 

Weging 

Geslacht 
   

• Mannen 50% 54% 0,92 

• Vrouwen 50% 46% 1,09 

Leeftijd 
 

  

• Jonger dan 26 jaar 11% 2% 6,54 

• 26-44 jaar 32% 27% 1,23 

• 45-64 jaar 39% 46% 0,85 

• 65 jaar ouder 18% 26% 0,68 

Dorp 
 

  

• Moerkapelle 10% 9% 1,07 

• Moordrecht 20% 18% 1,12 

• Nieuwerkerk aan den IJssel 54% 56% 0,96 

• Zevenhuizen 16% 17% 0,96 

 

 

Nauwkeurigheid van de resultaten 

 

Als gevolg van non-respons heeft niet de gehele populatie (i.c. alle inwoners) aan het 

onderzoek deelgenomen. Hierdoor moet er bij de interpretatie van de resultaten rekening 

worden gehouden met nauwkeurigheidsmarges. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt 

aangegeven met nauwkeurigheidsmarges die worden bepaald door: 

• Het aantal inwoners van de gemeente (circa 40.000 inwoners ouder dan 18 jaar). 
• De netto-respons (538 inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld). 
• Het gevonden percentage (de uitkomst). 
• Het betrouwbaarheidsniveau (in dit geval wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% 

aangehouden, wat inhoudt dat er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn). 
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In de onderstaande tabel is weergegeven met welke marges rond de uitkomsten/resultaten 

rekening gehouden moet worden (uitgaande van de bovenstaande uitgangspunten en met de 

aanname dat de netto-respons representatief is voor de gehele populatie). 
 

Netto-respons Uitkomst 

50%-50% 

Uitkomst 

75%-25% 

Uitkomst 

90%-10% 

400 4,9% 4,2% 2,9% 

500 4,4% 3,8% 2,6% 

600 4,0% 3,4% 2,4% 

700 3,7% 3,2% 2,2% 
 

Toelichting op de tabel 

Bij een netto-respons van bijvoorbeeld ‘n = 500 inwoners’, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijv. ‘25% heeft een 

suggestie/idee, rekening gehouden te worden met het feit dat het werkelijke percentage zal liggen tussen: 21,2%(25% - 

3,8%) – 28,8% (25% + 3,8%). 
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5.2 Resultaten per dorp 

 

1.  Dagelijkse boodschappen 

 

Waar haalt u over het algemeen uw dagelijkse boodschappen? 
Eén antwoord mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Nieuwerkerk aan den IJssel 3% 7% 86% 7% 46% 

Moordrecht 0% 76% 0% 0% 15% 

Zevenhuizen 3% 0% 0% 63% 13% 

Moerkapelle 62% 0% 0% 0% 6% 

Capelle aan den IJssel 0% 0% 11% 1% 6% 

Waddinxveen 8% 2% 0% 5% 2% 

Gouda 0% 11% 0% 0% 2% 

Zoetermeer 17% 0% 0% 1% 2% 

Anders 8% 3% 3% 23% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Hoe doet u meestal uw dagelijkse boodschappen? 
Eén antwoord mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Met de auto 61% 55% 51% 62% 55% 

Op de fiets 12% 27% 25% 23% 23% 

Lopend 27% 12% 22% 13% 19% 

Die laat ik bezorgen 0% 2% 1% 0% 1% 

Met de scootmobiel 0% 0% 0% 1% 0% 

Anders 0% 4% 1% 2% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Kunt u aangeven hoe vaak u uw dagelijkse boodschappen binnen uw eigen dorp haalt? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Altijd 29% 32% 53% 19% 40% 

Regelmatig 43% 51% 36% 46% 42% 

Af en toe 10% 14% 8% 21% 12% 

Bijna nooit 18% 3% 2% 12% 6% 

Nooit 0% 0% 0% 2% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen (grotendeels) binnen uw eigen dorp haalt? 
- gesteld aan inwoners die altijd of regelmatig de dagelijkse boodschappen binnen hun eigen dorp halen - 

Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Dichtbij 86% 92% 92% 90% 91% 

Goede kwaliteit winkels 75% 48% 56% 26% 52% 

Steunen lokale ondernemers 71% 42% 32% 38% 39% 

Ken de eigenaar/het personeel in de winkels 24% 10% 15% 5% 13% 

Anders 0% 1% 3% 2% 2% 

 

 

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen (ook) buiten uw eigen dorp haalt?  - gesteld aan 
inwoners die regelmatig, af en toe of (bijna) nooit de dagelijkse boodschappen binnen hun eigen dorp 

halen - Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Dagelijkse boodschappen zijn buiten het 

eigen dorp goedkoper 
53% 24% 49% 36% 40% 

In eigen dorp is niet alles beschikbaar 54% 41% 30% 45% 39% 

Combineer boodschappen doen met andere 

activiteiten (bijvoorbeeld werk) 
55% 42% 28% 32% 36% 

Kwaliteit winkels buiten het eigen dorp is 

hoger 
11% 20% 10% 38% 20% 

Anders 24% 15% 14% 33% 21% 
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Heeft u tips aan de winkeliers wat er zou moeten veranderen zodat u meer dagelijkse boodschappen 
binnen uw eigen dorp zou doen? - gesteld aan inwoners die regelmatig, af en toe of (bijna) nooit de 

dagelijkse boodschappen binnen hun eigen dorp halen - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja 58% 42% 39% 66% 49% 

Nee 36% 42% 44% 23% 37% 

Weet niet/geen mening 6% 16% 17% 11% 14% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

2. Gebruik winkelcentra 

 

Opmerking: de vragen over de winkelcentra Reigershof, Dorrestein en ’t Oude Dorp zijn alleen 

voorgelegd aan inwoners uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een nadere uitsplitsing is zodoende niet in 

deze bijlage opgenomen. 

 

 

3. Winkelaanbod eigen dorp 

 

Wat vindt u (in het algemeen) van het winkelaanbod in uw eigen dorp? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ruim voldoende 3% 9% 24% 7% 15% 

Voldoende 59% 59% 62% 45% 58% 

Onvoldoende 25% 25% 14% 47% 24% 

Weet niet/geen mening 13% 7% 1% 1% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Zijn er bepaalde winkels die u in uw eigen dorp mist? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja 72% 69% 54% 85% 65% 

Nee 24% 20% 37% 8% 26% 

Weet niet/geen mening 3% 12% 10% 7% 9% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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4. Bezoek markten 

 
Op drie dagen in de week kunt u naar een markt in één van de dorpen van de gemeente. Hoe vaak gaat u 

naar de onderstaande markten? 
– Moordrecht (woensdagmorgen) - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Elke week 0% 10% 0% 0% 2% 

(Ongeveer) één keer per 2 weken 0% 16% 0% 0% 3% 

(Ongeveer) één keer per maand 0% 13% 0% 0% 3% 

Minder vaak 4% 27% 2% 3% 7% 

Nooit 96% 34% 98% 97% 85% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Op drie dagen in de week kunt u naar een markt in één van de dorpen van de gemeente. Hoe vaak gaat u 
naar de onderstaande markten? 

– Zevenhuizen (donderdagmorgen) - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Elke week 1% 0% 0% 18% 4% 

(Ongeveer) één keer per 2 weken 1% 0% 0% 5% 1% 

(Ongeveer) één keer per maand 0% 0% 0% 7% 1% 

Minder vaak 8% 0% 1% 16% 5% 

Nooit 89% 100% 99% 55% 89% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Op drie dagen in de week kunt u naar een markt in één van de dorpen van de gemeente. Hoe vaak gaat u 
naar de onderstaande markten? 

– Nieuwerkerk aan den IJssel (vrijdagmorgen) - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Elke week 0% 1% 15% 0% 8% 

(Ongeveer) één keer per 2 weken 0% 0% 10% 1% 5% 

(Ongeveer) één keer per maand 0% 4% 16% 2% 9% 

Minder vaak 6% 15% 30% 19% 22% 

Nooit 94% 80% 28% 78% 55% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Combineert u het bezoek aan een markt met winkelen? 

- Gesteld aan inwoners die één van de markten weleens hebben bezocht - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja, altijd 0% 16% 15% 4% 14% 

Ja, meestal wel 22% 30% 33% 41% 33% 

Ja, af en toe 45% 38% 33% 36% 35% 

Nee, nooit 33% 16% 19% 19% 18% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
5. Zondagopenstelling 

 

De gemeente Zuidplas heeft 2 jaar geleden de winkeltijden in Zuidplas verruimd met de mogelijkheid 
van openstelling op zondag. Bezoekt u weleens op zondag een winkel (in Zuidplas)? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja, elke week 3% 13% 13% 19% 13% 

Ja, ongeveer 1 keer per 2 weken 7% 27% 20% 16% 19% 

Ja, ongeveer maandelijks 11% 22% 16% 20% 17% 

Ja, minder dan 1 keer per maand 17% 15% 19% 30% 20% 

Nooit 62% 23% 33% 15% 31% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
6. Interesse winkelevenementen 

 

In welke van de onderstaande winkelevenementen in uw dorp zou u interesse hebben? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Thematische markten, zoals biologische 

markt, kerstmarkt 
55% 55% 48% 45% 49% 

Braderie 45% 58% 37% 63% 47% 

Festivals: muziek, culinair, cultuur 19% 40% 44% 48% 41% 

Kermis/openluchtbioscoop/schaatsbaan 23% 26% 28% 37% 29% 

Oude ambachten 28% 25% 23% 23% 24% 

Kinderactiviteiten 17% 29% 17% 18% 20% 

Standwerkers in het winkelgebied 9% 14% 12% 13% 12% 

Lady’s day/night 6% 11% 9% 11% 9% 

Modeshow 0% 2% 4% 4% 3% 

Ik heb in geen enkel van de bovenstaande 

winkelevenementen interesse 
29% 17% 25% 14% 22% 
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7. Winkelen binnen en buiten Zuidplas 

 
Als u € 100,00 uitgeeft aan boodschappen (dagelijks en niet-dagelijks bij elkaar), kunt u dan aangeven 

hoeveel u binnen en buiten uw eigen dorp uitgeeft? U mag een schatting maken. 
- gemiddeld bedrag - 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Eigen dorp € 44,21 € 58,41 € 67,83 € 52,06 € 60,29 

Andere dorpen van Zuidplas € 9,87 € 11,62 € 1,59 € 10,78 € 6,28 

Buiten de gemeente Zuidplas € 45,92 € 29,97 € 30,58 € 37,16 € 33,43 

 
 

Wanneer u niet in Zuidplas winkelt, naar welke omliggende steden wijkt u dan uit? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Rotterdam Alexandrium 7% 46% 71% 46% 55% 

Capelle aan den IJssel 0% 13% 65% 9% 37% 

Gouda 20% 88% 26% 13% 35% 

Rotterdam centrum 5% 14% 38% 19% 26% 

Zoetermeer 95% 12% 4% 57% 26% 

Rotterdam Nesselande 8% 11% 18% 64% 25% 

Waddinxveen 77% 22% 4% 48% 24% 

Anders 22% 11% 14% 26% 17% 

Doe geen boodschappen buiten Zuidplas 4% 2% 1% 2% 2% 

 
 

Komt u weleens in outletcentra zoals Rosada, Bataviastad of Roermond? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Meer dan 4 keer per jaar 0% 0% 1% 0% 0% 

2 keer tot 4 keer per jaar 2% 5% 3% 2% 3% 

Ja, 1 keer per jaar 3% 11% 6% 10% 8% 

Minder vaak dan 1 keer per jaar 33% 23% 24% 24% 25% 

Bezoek nooit outletcentra 62% 61% 66% 64% 64% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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8. Aankopen via internet 

 

Hoe vaak doet u aankopen via internet? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Dagelijks 0% 1% 1% 1% 1% 

Wekelijks 29% 21% 16% 15% 18% 

Maandelijks 38% 43% 45% 48% 45% 

Minder vaak 31% 32% 33% 35% 33% 

Nooit 3% 3% 4% 1% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Welke aankopen doet u (weleens) via internet? 

- Gesteld aan inwoners die weleens inkopen doen via internet –  
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Kleding en schoenen 74% 75% 66% 68% 69% 

Vakantie/vliegtickets/treintickets 72% 65% 70% 65% 68% 

Elektronica 68% 62% 61% 62% 62% 

Boeken, cd’s/dvd’s/blu-ray/games 62% 56% 60% 60% 59% 

Speelgoed 31% 42% 28% 26% 31% 

Woonaccessoires 36% 31% 24% 31% 28% 

Lifestyle producten/beauty 30% 23% 22% 19% 22% 

Dagelijkse boodschappen (online 

supermarkt) 
9% 15% 9% 7% 10% 

Bloemen/planten 3% 7% 3% 2% 3% 

Anders 8% 8% 9% 6% 8% 

 
 

Om welke redenen doet u aankopen via internet? 

- Gesteld aan inwoners die weleens inkopen doen via internet –  
Meerdere antwoorden mogelijk 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Meer keuze/groter aanbod 75% 61% 67% 55% 64% 

Tijdsbesparing 68% 62% 56% 61% 59% 

Niet gebonden aan winkelsluitingstijden 53% 55% 50% 66% 54% 

Goedkoper/lagere prijzen 54% 43% 54% 38% 49% 

Hoef ik geen onnodig reiskosten te maken en 

spaar ik het milieu 
23% 23% 16% 24% 20% 

Anders 35% 15% 10% 14% 14% 
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9. Duurzaamheid en winkelaanbod 

 

De gemeente Zuidplas heeft een grote duurzaamheidsambitie. Heeft u ideeën op welke wijze die vertaald 
kunnen worden naar de detailhandel (winkelaanbod) in de gemeente? 

  
Moerkapelle Moordrecht 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Zevenhuizen Totaal 

Ja 16% 18% 26% 32% 25% 

Nee 84% 82% 74% 68% 75% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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5.3 Introductie e-mail en vragenlijst 

 

E-mail introductie 

Geacht panellid, 

 

Graag nodigen wij u uit voor het zevende onderzoek van het digitaal Inwonerspanel.  

 

We krijgen graag inzicht in waar u boodschappen doet. Is dat in uw eigen dorp of is dat 

ergens anders? De gemeente werkt aan een Detailhandelsvisie voor Zuidplas. Hiervoor heeft 

de gemeente in de dorpen verschillende avonden georganiseerd met de plaatselijke 

middenstand en winkeliersverenigingen om te horen wat er leeft en wat winkeliers nodig 

hebben van de gemeente. Onlangs is een grootschalig (gelijktijdig in 3 provincies) 

Koopstromenonderzoek gehouden waarvan de resultaten net bekend zijn gemaakt. 

Aansluitend hierop wil de gemeente nog een aantal extra vragen aan u voorleggen hoe u 

aankijkt tegen het winkelen in uw eigen dorp. 

 

Het invullen van de vragenlijst vraagt circa 5 minuten van uw tijd. Natuurlijk is uw deelname 

vrijwillig en verwerken wij uw antwoorden anoniem. De gemeente stelt uw mening zeer op 

prijs. U kunt met het onderzoek starten door op de onderstaande link te klikken: 

[!LINK!] 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via e-mail 

(a.van.grootheest@duomarketresearch.nl) of telefonisch (030-2631085). 

 

Namens de gemeente Zuidplas wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Onderzoeksbureau DUO Market Research 

 

Aart van Grootheest 
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Introductie 

 

In dit onderzoek maken we onderscheid in dagelijkse boodschappen en niet dagelijkse 

boodschappen. Dagelijkse boodschappen zijn eten (aardappelen, pasta, groente, vlees, fruit, 

brood, vleeswaren, etc), drinken (melk, vruchtensap, frisdrank, etc), schoonmaakartikelen en 

lichaamsverzorgingsproducten. Onder niet-dagelijkse boodschappen verstaan we zaken zoals 

kleding, reizen, meubels, schoenen enz. 

 

Selectievraag – wordt gebruikt voor de routing en de update van het panel 

In welk dorp woont u? 

1. Moerkapelle 

2. Moordrecht 

3. Nieuwerkerk aan den IJssel 

4. Zevenhuizen 

 

 

Vraag 1 

Waar haalt u over het algemeen uw dagelijkse boodschappen? 

Eén antwoord mogelijk 

1. Moerkapelle 

2. Moordrecht 

3. Nieuwerkerk aan den IJssel 

4. Zevenhuizen 

5. Anders, namelijk:………………………………………………. 

  

 

Vraag 2 

Hoe doet u meestal uw dagelijkse boodschappen? 

Eén antwoord mogelijk 

1. Met de auto 

2. Op de fiets  

3. Met de brommer/scooter 

4. Lopend 

5. Met de scootmobiel 

6. Die laat ik bezorgen 

7. Anders, namelijk:………………………. 
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Vraag 3 

Kunt u aangeven hoe vaak u uw dagelijkse boodschappen binnen uw eigen dorp haalt? 

1. Altijd 

2. Regelmatig 

3. Af en toe 

4. Bijna nooit 

5. Nooit 

 

 

Vraag 4 – indien vraag 3 is optie 1, 2 

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen (grotendeels) binnen uw eigen dorp 

haalt? Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Dichtbij 

2. Goede kwaliteit winkels 

3. Ken de eigenaar/het personeel in de winkels 

4. Steunen lokale ondernemers 

5. Anders, namelijk:………………….. 

 

 

Vraag 5 – indien vraag 3 is optie 2, 3, 4, 5 

Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen (ook) buiten uw eigen dorp haalt? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Dagelijkse boodschappen zijn buiten het eigen dorp goedkoper 

2. In eigen dorp is niet alles beschikbaar 

3. Combineer boodschappen doen met andere activiteiten (bijvoorbeeld werk) 

4. Kwaliteit winkels buiten het eigen dorp is hoger 

5. Anders, namelijk:……………………….. 

 

 

Vraag 6 – indien vraag 3 is optie 2, 3, 4, 5 

Heeft u tips aan de winkeliers wat er zou moeten veranderen zodat u meer dagelijkse 

boodschappen binnen uw eigen dorp zou doen? 

1. Ja, namelijk:………………………….. 

2. Nee 

3. Weet niet/geen mening 
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Vraag 7 – indien woonachting in Nieuwerkerk aan den IJssel 

Kunt u aangeven hoe vaak u dagelijkse boodschappen doet in de onderstaande winkelcentra? 

Dagelijkse boodschappen zijn: eten (aardappelen, pasta, groente, vlees, fruit, brood, 

vleeswaren, etc), drinken (melk, vruchtensap, frisdrank, etc), schoonmaakartikelen en 

lichaamsverzorgingsproducten. 

 

 

Dagelijks 
Paar keer 

per week 

(Ongeveer) 

één keer per 

week 

(Ongeveer) 

één keer per 

2 weken 

(Ongeveer) 

één keer per 

maand 

Minder 

vaak 
Nooit 

Winkelcentrum 

Reigerhof 
O O O O O O O 

Winkelcentrum 

Dorrestein 
O O O O O O O 

’t Oude Dorp O O O O O O O 

 

 

Vraag 8 – indien woonachting in Nieuwerkerk aan den IJssel 

Hoe vaak gaat u voor niet-dagelijkse boodschappen doet in de onderstaande winkelcentra? 

Onder niet-dagelijkse boodschappen verstaan we zaken zoals kleding, reizen, meubels, 

schoenen enz. 

 

 (Ongeveer) 

één keer per 

week (of 

vaker) 

(Ongeveer) 

één keer per 2 

weken 

(Ongeveer) 

één keer per 

maand 

Minder vaak Nooit 

Winkelcentrum 

Reigerhof 
O O O O O 

Winkelcentrum 

Dorrestein 
O O O O O 

’t Oude Dorp O O O O O 

 

 

Vraag 9 

Wat vindt u (in het algemeen) van het winkelaanbod in uw eigen dorp?  

1. Ruim voldoende 

2. Voldoende 

3. Onvoldoende 

4. Weet niet/geen mening 
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Vraag 10 

Zijn er bepaalde winkels die u in uw eigen dorp mist? 

1. Ja, namelijk:………………………….. 

2. Nee 

3. Weet niet/geen mening 

 

 

Vraag 11 

Wat vindt u de beste winkel in uw eigen dorp? 
 

 
 

 

Vraag 12 

Kunt u uw antwoord toelichten? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 13 

Op drie dagen in de week kunt u naar een markt in één van de dorpen van de gemeente. Hoe 

vaak gaat u naar de onderstaande markten? 

 

 Elke week (Ongeveer) 

één keer per 2 

weken 

(Ongeveer) 

één keer per 

maand 

Minder vaak Nooit 

Moordrecht 

(woensdagmorgen) 
O O O O O 

Zevenhuizen 

(donderdagmorgen) 
O O O O O 

Nieuwerkerk aan den 

IJssel (vrijdagmorgen) 
O O O O O 

 

 

Vraag 14 – indien bij vraag 13 wordt aangegeven dat er weleens een markt wordt bezocht 

Combineert u het bezoek aan een markt met winkelen? 

1. Ja, altijd 

2. Ja, meestal wel 

3. Ja, af en toe 

4. Nee, nooit 
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Vraag 15 

De gemeente Zuidplas heeft 2 jaar geleden de winkeltijden in Zuidplas verruimd met door de 

mogelijkheid van openstelling op zondag. Bezoekt u weleens op zondag een winkel (in 

Zuidplas)? 

1. Ja, elke week 

2. Ja, ongeveer 1 keer per 2 weken 

3. Ja, ongeveer maandelijks 

4. Ja, minder dan 1 keer per maand 

5. Nee, nooit 

 

 

Vraag 16 

In welke van de onderstaande winkelevenementen in uw dorp zou u interesse hebben? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Braderie 

2. Kinderactiviteiten 

3. Oude ambachten 

4. Standwerkers in het winkelgebied 

5. Thematische markten, zoals biologische markt, kerstmarkt 

6. Modeshow 

7. Lady’s day/night 

8. Festivals: muziek, culinair, cultuur 

9. Kermis/openluchtbioscoop/schaatsbaan 

10. Ik heb in geen enkel van de bovenstaande winkelevenementen interesse 

 

 

Vraag 17 

Als u  € 100,00 uitgeeft aan boodschappen (dagelijks en niet-dagelijks bij elkaar), kunt u dan 

aangeven hoeveel u binnen en buiten uw eigen dorp uitgeeft. U mag een schatting maken 

1. Eigen dorp: ………euro 

2. Andere dorpen van Zuidplas: ………euro  

3. Buiten de gemeente Zuidplas: ………euro 
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Vraag 18 

Wanneer u niet in Zuidplas winkelt, naar welke omliggende steden wijkt u dan uit? Meerdere 

antwoorden mogelijk 

1. Rotterdam Nesselande,  

2. Rotterdam Alexandrium  

3. Rotterdam centrum 

4. Capelle aan den IJssel 

5. Zoetermeer 

6. Waddinxveen 

7. Gouda 

8. Anders, namelijk:……………………… 

9. Doe geen boodschappen buiten Zuidplas 

 

  

Vraag 19 

Komt u weleens in outletcentra zoals Rosada , Bataviastad of Roermond? 

1. Ja, meer dan 4 keer per jaar 

2. Ja, 2 tot 4 keer per jaar  

3. Ja, 1 keer per jaar 

4. Ja, maar minder vaak dan 1 keer per jaar 

5. Nee, ik bezoek nooit outletcentra 

 

 

Vraag 20 

Hoe vaak doet u aankopen via internet? 

1. Dagelijks 

2. Wekelijks 

3. Maandelijks 

4. Minder vaak 

5. Nooit 
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Vraag 21 - indien vraag 20 = 1, 2, 3, en 4 

Welke aankopen doet u (weleens) via internet? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Kleding en schoenen 

2. Dagelijkse boodschappen (online supermarkt) 

3. Lifestyle producten/beauty 

4. Woonaccessoires 

5. Bloemen/planten 

6. Boeken, cd’s/dvd’s/blu-ray/games 

7. Vakantie/vliegtickets/treintickets 

8. Elektronica 

9. Speelgoed 

10. Anders, namelijk:…………………………….. 

 

 

Vraag 22  - indien vraag 20 = 1, 2, 3, en 4 

Om welke redenen doet u aankopen via internet? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

1. Tijdsbesparing 

2. Niet gebonden aan winkelsluitingstijden 

3. Meer keuze/groter aanbod 

4. Hoef ik geen onnodig reiskosten te maken en spaar ik het milieu 

5. Goedkoper/lagere prijzen 

6. Anders, namelijk:…………………………………. 

  

 

Vraag 23 

De gemeente Zuidplas heeft een grote duurzaamheidsambitie. Heeft u ideeën op welke wijze 

die vertaald kunnen worden naar de detailhandel (winkelaanbod) in de gemeente? 

1. Ja, namelijk:………………………. 

2. Nee 

 

 

Vraag 24 

Dit waren de vragen. Heeft u zelf nog opmerkingen over het thema of het onderzoek? U kunt 

uw opmerkingen hieronder noteren. 
 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! We houden u als panellid via e-mail op de hoogte van 

het resultaat.  
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5.4 Open antwoorden en toelichtingen  

 

Vraag 1 

Antwoorden “anders, namelijk” bij de vraag: Waar haalt u over het algemeen uw dagelijkse 

boodschappen? 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle 1 antwoord geeft een onwerkelijk beeld. 

Moerkapelle Bleiswijk 

Moerkapelle Bleiswijk 

Moerkapelle Stolwijk, bergambacht, zoetermeer 

Moordrecht Bezorgen via Albert 

Moordrecht Moordrecht en Gouda 

Moordrecht Online 

Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk en Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk en Koperwiek Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Online 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Thuis bezorgd via AH 

Zevenhuizen Alphen aan den rijn 

Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Bleiswijk of Rotterdam Nesselande 

Zevenhuizen Hesseplaats 

Zevenhuizen Ik laat ze bezorgen vanuit Jumbo Nesselande 

Zevenhuizen Liddl bleiswijk 

Zevenhuizen Lidl waddinxveen 

Zevenhuizen Nesseland 

Zevenhuizen Nesselande,waddinxveen, zoetermeer 

Zevenhuizen Ommoord 

Zevenhuizen Rotterdam 

Zevenhuizen Waddinxveen wekelijks, dagelijks Zevenhuizen 

Zevenhuizen Wisselend in Zevenhuizen, Nieuwerkerk of Nesselande 

Zevenhuizen Zevenkamp 
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Vraag 2 

Antwoorden “anders, namelijk” bij de vraag: Hoe doet u meestal boodschappen? 

• Auto of fiets                                                                                                                                                                                                                                                

• Dagelijks per fiets, wekelijks per auto                                                                                                                                                                                                                                     

• Fiets en auto                                                                                                                                                                                                                                             

• Fiets en auto                                                                                                                                                                                                               

• Kleine boodsch met fiets, grote met auto                                                                                                                                                      

• Lopend of met de fiets; en de Orion-bezorgwinkel                                                                                                                 

• Met auto en loend                                                                                                                                                                                                                                        

• Waddinxveen auto, Zevenhuizen fiets of lopend.                                                                                                                                                                             

• Zowel auto als fiets                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Vraag 4 

Antwoorden “anders, namelijk” bij de vraag: Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse boodschappen 

(grotendeels) binnen uw eigen dorp haalt? 

 

Dorp Antwoord 

Moordrecht Lidl zit niet in moordrecht en heeft toch veel goedkopere producten, ah is te duur 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aanvullend assortiment op Lidl in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Alle genoemde redenen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dichtbij is ook voldoende te koop wat betreft andere benodigdheden zoals 

drogisterijartikelen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dichtbij parkeren bij wc 

Nieuwerkerk aan den IJssel Er  zijn feitrlijk maar twee echt goede winkels. De rest haal ik in Rotterdam 

Nieuwerkerk aan den IJssel Makkelijk parkeren in Dorrestein , geen lidl dus dan ga inlk naar Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Merkartikelen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Vriendelijk personeel ! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zondags dicht 

Zevenhuizen Geen auto 

Zevenhuizen Ik heb geen tijd om steeds buiten het dorp boodschappen te halen maar een extra 

supermarkt anders dan de Jumbo zou erg op prijs gesteld worden. Nu is er maar een 

keus dus eigenlijk geen keus. Mijn eerste keus zou niet de Jumbo zijn. 
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Vraag 5 

Antwoorden “anders, namelijk”: bij de vraag: Wat zijn de redenen dat u de dagelijkse 

boodschappen ook buiten uw eigen dorp haalt? 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle Andere locatie natuurwinkel 

Moerkapelle Koop graag bij boeren-winkeltjes, goed en goedkoop 

Moerkapelle Weinig keuze 

Moerkapelle Wij hebben een negatieve ervaring gehad met de eigenaren en bazen van de supermarkt 

op het dorp. 

Moordrecht Betere kwaliteit plus goedkoper 

Moordrecht Bezorgen dagelijkse boodschappen is makkelijker 

Moordrecht Biologische winkel is alleen buiten het dorp 

Moordrecht Ik fiets naar Gouda om te blijven bewegen en doe dan ook soms bootschappen 

Moordrecht Meer keuze 

Moordrecht Slager en visboer in Reigerhof 

Moordrecht Sommige producten goedkoper of andere producten 

Moordrecht Vriendelijker personeel 

Moordrecht Winkel in de buurt van een aktiviteit 

Moordrecht Zelfscannen en beter parkeren 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aangezien de komst van een Lidl in n'kerk wordt tegen gehouden rij ik daar speciaal 

voor naar Capelle ad Ijssel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Afstand 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bestel boodschappen online 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bezorgservice 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boodschappen buiten dorp halen is dichterbij 

Nieuwerkerk aan den IJssel Doe alles op dorp en ga er niet voor naar een ander dorp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Doe Ik niet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het heeft mijn voorkeur boodschappen te halen bij een winkel die niet op zondag 

geopend is 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik rij makkelijker naar Capelle aan den ijssel dan naar Nieuwerkerk, Zeker een poosje 

geleden moest ik erg omrijden naar Nieuwerkerk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik wil geen lidl in Dorrestein !! 

Nieuwerkerk aan den IJssel In Capelle ad ijssel zijn goedkopere winkels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Koopjes en combineren met tuincentrum 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl is alleen in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl is in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk mist een biologische supermarkt zoals Ekoplaza 

Nieuwerkerk aan den IJssel Parkeer migelijkheden 

Nieuwerkerk aan den IJssel Sommige exotische producten zijn niet ik Nieuwerkerk verkrijgbaar. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Soms in Capelle de boodschappen doen is weer eens wat anders. En de Lidl hebben we 

hier nog niet. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Via internet (Hello Fresh) 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Voor stort van plastic en papier staan er containers in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels in Capelle aan den ijssel zijn makkelijker bereikbaar. 

Zevenhuizen Bezorgen is gratis bij aankoop van actieproducten, dus ideaal als drukke moeder 

Zevenhuizen Combineer boodschappen doen met andere activiteiten 

Zevenhuizen Eigen dorp is slecht en onhandig bereikbaar. Eigen dorp is ongezellig 

Zevenhuizen Er is geen Lidl en Dirk vd Broek 

Zevenhuizen Geen discounter bv Lidl 

Zevenhuizen Het gemis van een Lildl of Aldi 

Zevenhuizen In Zevenhuizen heb je alleen de Jumbo. In waddinxveen heb je bijvoorbeeld een Lidl 

naast de Jumbo. Dan combineer ik het, eerst bij de Lidl een gedeelte, dan de rest bij de 

Jumbo met dezelfde kar. 

Zevenhuizen Is dichterbij 

Zevenhuizen Lidl zit niet in Zevenhuizen. 

Zevenhuizen Meer keuze aan supermarkten 

Zevenhuizen Meerdere supermarkten met ander assortiment,zoals AH en Lidl 

Zevenhuizen Vaak slecht bijgevuld (Jumbo) 

Zevenhuizen Waddixveen 

Zevenhuizen We hebben maar 1 supermarkt en haal graag bij den anderen supermarkten mijn 

boodschappen omdat er hier niet veel keus is in de supermarkt in zevenhuizen 

Zevenhuizen Winkel staat mij niet aan 

Zevenhuizen Wonen in oud verlaat dus Zevenhuizen is te ver weg 

Zevenhuizen Zevenhuizen heeft geen Albert Heijn 

 

 

Vraag 6 

Antwoorden bij de vraag: Heeft u nog tips aan de winkeliers wat er zou moeten veranderen zodat u  

meer dagelijkse boodschappen binnen uw eigen dorp zou doen? 

 

Vaker genoemde antwoorden zijn: groter assortiment, goedkoper, klantvriendelijker en een 

tweede supermarkt. 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle Andere supermarkt keten. 

Moerkapelle Assortiment op peil krijgen en houden 

Moerkapelle Betere sortering 

Moerkapelle Een 2e kassa aan de dorpsstraat kant plaatsen. Met enige regelmaat staat er daar een rij 

voor de kassa van eigenlijk te lang. 

Moerkapelle Een goede drogist laten komen zoals etos of een hema. Klantvriendelijk zijn!! 

Moerkapelle Een twerde super 

Moerkapelle Goed! Afprijzen van etenswaren die aan de datum zijn. Nu wordt er m.n. Bij de Plus 

amper afgeprijsd en zelfs veel weggegooid. 

Moerkapelle Goedkoper 

Moerkapelle Klantvriendelijker, breder aanbod 
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Moerkapelle Luisteren naar vragen en adviezen van bewoners 

Moerkapelle Meer bio producten en ander assortiment vegetarische vlees vervangers 

Moerkapelle Meer keuze meer winkels 

Moerkapelle Niet alles verkrijgbaar 

Moerkapelle Open een drogist in Moerkapelle 

Moerkapelle Prijzen richting discounters zoals de Lidl. 

Moerkapelle Uitbreiding assortiment supermarkt. En Goede slager. 

Moerkapelle Uitgebreidere versafdeling groenten en zuivel 

Moordrecht Aanwezigheid slagerij en groetenman zou helpen 

Moordrecht Ah de prijs verlagen. Aldi een grotere keus aan levensmiddelen 

Moordrecht Alles meer geordend en daadwerkelijk de producten hebben waarmee geadverteerd 

wordt 

Moordrecht Assortiment verbreden niet verdiepen. 

Moordrecht Bij gelijke producten niet duurder zijn 

Moordrecht Een action of scapino zou welkom zijn 

Moordrecht Een vestiging van de Plus naar Moordrecht en een DHL punt in Moordrecht 

Moordrecht Gevulde vakken bij AH, grijp daar vaak mis. 

Moordrecht Goed en vriendelijk personeel aannemen 

Moordrecht Goede aanbiedingen 

Moordrecht Groentewinkel, goede slager, viswinkel 

Moordrecht Groentewinkel, slager ontbreekt 

Moordrecht Groter aanbod goedkopere merken 

Moordrecht Groter assortiment 

Moordrecht Grotere winkeloppervlakte - groter aanbod van producten 

Moordrecht Groterv assortiment 

Moordrecht Klantvriendelijker beleid, producten die langer houdbaar zijn, dus niet net op de datum 

Moordrecht Letten op houdbaarheidsdata en prijzen 

Moordrecht Meer aanbod in Moordrecht, slechte zaak dat de rabobank 4 huizen heeft gebouwd in 

moordrecht ipv winkelruimte, jammer gemiste kans voor het dorp snap ook niet 

waarom hier ooit vergunning voor gegeven is 

Moordrecht Meer en ruimere parkeergelegenheid 

Moordrecht Meer parkeergelegenheid 

Moordrecht Meer producten uit eigen regio aanbieden. 

Moordrecht Ook meer gericht zijn op eenpersoonshuishoudens 

Moordrecht Slager weer terug 

Moordrecht Speciale wikels in de buurt van de smidse slager soort blooker 

Moordrecht Veel meer keuze bieden vooral wat vlees betreft; een echte slager zou een prima optie 

zijn! 

Moordrecht Zelfscannen en beter parkeren 

Moordrecht Zelfscanner 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aanbieden van specialistische/niet standaard producten (breder assortiment merken 

enzo), verse / kort houdbare losse producten (melk, brood e.d.), last-minute 
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ingredienten / producten die je incidenteel koopt en nu thuis op zijn of op geraken 

maar wel nodig zijn voor recept 

Nieuwerkerk aan den IJssel Altijd een beter assortiment voren dan de grote supermarkten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Betere kwaliteit 

Nieuwerkerk aan den IJssel Betere parkeer gelegenheid. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Breder aanbod 

Nieuwerkerk aan den IJssel Buiten Nieuwerkerk worden er alleen boodschappen gedaan bij Lidl in Capelle ad ijssel. 

Bij een Lidl-vestiging in Nieuwerkerk zou ik alle boodschappen in Nieuwerkerk halen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Containers voor papier en plastic plaatsen; voor Reigerhof geldt de vaak beperkte 

parkeergelegenheid verbeteren 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dat er een Lidl in het dorp komt, zou enorm schelen in de kosten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel De  prijzen zijn te hoog dat komt door de hoge huur voor de winkeliers 

Nieuwerkerk aan den IJssel De meeste winkels zijn ontoegankelijk, er staat van alles op de grond, paden te smal. 

Winkeliers zijn wel vriendelijk. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Doordeweeks later sluiten en op zondag opengaan 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een AH waar beter op de houdbaarheidsdatum gelet wordt in de winkel en de 

winkelkarretjes niet tot aan de auto's staan!! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een aldi/lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een lidl (of aldi) in nieuwerkerk zou fijn zijn 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een Lidl of een Aldi zou welkom zijn. Oftewel een supermarkt in de goedkopere sector. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een Lidl openen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een winkel met een goedkoper assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkoper 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkoper en meerdere winkels b.v. Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkoper, of een Dirk beginnen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkopere supermarkt, bijv, Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Gratis bezorging 

Nieuwerkerk aan den IJssel Grotere filialen met dus groter assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Grotere voorraad aanbiedingen, betere aanbiedingen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ja zorg voor en Lidl en of een Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kwalitatief betere vers producten en scherpe prijzen; prijs/kwaliteit moet kloppen met 

elkaar 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en betere parkeergelegenheid 

Nieuwerkerk aan den IJssel LIDL in Nieuwerkerk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl in Nieuwerkerk aan den ijssel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl of aldi nodig 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl toestaan 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl zsm openen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meer biologisch groente fruit en vlees 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meer lokale producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Met komst Lidl (duidelijk goedkoper) hoef ik hiervoor niet meer naar Rotterdam of 
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capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Nog meer aantrekkelijke prijs/kwaliteit aanbiedingen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Parkeergelegenheid zeker straks met bouw nieuw gemeentehuis 

Nieuwerkerk aan den IJssel Prijs scherper 

Nieuwerkerk aan den IJssel Prijzen verlagen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Schiet een beetje op met die Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko voor Aziatische producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Vergelijk met assortiment Lidl t.a.v. Kant en klaar en non food 

Nieuwerkerk aan den IJssel Verhoog de kwaliteit/ wordt concurrerender  en sluit geheel nadrukkelijk uit dat er 

zich een Lidl in Dorrestein vestigt.! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Vestigen van een lidl of veegelijkbaar 

Nieuwerkerk aan den IJssel Vestiging biologische supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Voordeliger zijn 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels  in deze wijk Essen laag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels, naast de supermarkten, zijn over het algemeen duur, bijvoorbeeld kleding 

winkels. Ook missen we een goede electronica zaak. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zie vorige vraag; dan zijn de wensen tot verbetering duidelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zoegen dat alle aanbiedingen aanwezig zijn 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zorgen dat er een goede toko komt en meer lokaal geproduceerde produkten verkopen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zorgen dat er een Lidl komt in Nieuwerkerk! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zwervers bij de deur wegsturen. Niet zoveel "rommel" in de gangpaden van het 

centrum zetten. Winkel zoals Lidl introduceren. 

Zevenhuizen Beter assortiment voor de hele week 

Zevenhuizen Beter bijvullen  supermarkt, specialiseren (bijv. Slagerij/komt binnenkort), zich beter 

profileren 

Zevenhuizen Betere acties, thuis bezorgen. 

Zevenhuizen Betere kwaliteit, meer keuze en groter aanbod 

Zevenhuizen De Jumbo is onoverzichtelijk, veranderd veel te vaak met de plaats van de producten. 

Zevenhuizen De supermarkt (jumbo) heeft slechte kwaliteit verse producten en vaak iets niet op 

voorraad, onvriendelijke bedrijfsleider 

Zevenhuizen Discounter erbij bv Lidl/Aldi 

Zevenhuizen Een Albert Heijn plaatsen. 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt (bv. Ah of lidl of hoogvliet) 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt, zoals een Lidl 

Zevenhuizen Een vestiging van Albert Heijn en een goede slager 

Zevenhuizen Er moet een twede supermarkt komen concurrentie is gezond en omzet verhogend!!! 

Zevenhuizen Het ligt niet aan de winkeliers maar aan het aanbod van winkeliers. 

Zevenhuizen Ik mis een goede slager en kaasboer in zevenhuizen. Het dorp heeft erg smalle stoepen 

en is ongezellig 

Zevenhuizen In zevenhuizen is maar één supermarkt, daardoor het idee dat de prijzen relatief hoog 

zijn. 

Zevenhuizen Inrichten op de nieuwe bewoners, meegaan met de stroom 
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Zevenhuizen Lidl of Dirk erbij 

Zevenhuizen Meer concurentie alleeen een jumbo is wel weinig keus 

Zevenhuizen Meer concurrentie en grotere verscheidenheid aan merken. Nu alleen A-merk of Jumbo. 

Zevenhuizen Meer concurrentie toelaten 

Zevenhuizen Meer verscheidenheid in winkelaanbod 

Zevenhuizen Meerdere supermarkten 

Zevenhuizen Meerdere supermarkten 

Zevenhuizen Mis naaibenodigdheden ( anders dan garen) en ook schoenenkeus is zeer beperkt 

Zevenhuizen Parkeren, assortiment,prijs,verbeteren. Winkels zijn verspreid over dorp 

Zevenhuizen Prijsniveau en versheid van het product verbeteten. 

Zevenhuizen Prijzen verlagen 

Zevenhuizen Ruïner assortiment 

Zevenhuizen Supermarkt er bij 

Zevenhuizen Tweede supermarkt erbij! 

Zevenhuizen Tweede supermarkt naast alleen de huidige Jumbo 

Zevenhuizen Uitbreiden assortiment 

Zevenhuizen Uitbreiden assortiment + soms kwaliteit producten 

Zevenhuizen Uitbreiding van keuzemogelijkheden: discounter zoals Lidl, dierenwinkel, andere 

drogisterij, boekwinkel, parfumerie, slager, kaasboer, goede groenteboer, poelier, 

delicatessen, schoenenwinkel, herenmode 

Zevenhuizen Wat meer concurrentie en zorgen dat de schappen eerder aangevuld worden. 

Zevenhuizen We missen een goede visboer in Zevenhuizen en meer keuze (AH) 

Zevenhuizen Zorgen voor een goede voorraad en prettige sfeer 

Zevenhuizen Zorgen voor volle schappen. Wij komen regelmatig bij de jumbo dat er schappen leeg 

zijn met veel gebruikte producten zoals soep of champignonnen. 

 

 

Vraag 10 

Antwoorden bij de vraag: Zijn er bepaalde winkels die u in uw eigen dorp mist? 

 

Vaker genoemde antwoorden zijn: Action, tweede supermarkt, Lidl, drogist, electronicazaak 

en een slager. 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle Betere supermarkt, drogist,mode,restaurant voor tussendemiddag 

Moerkapelle Cadeau artikelen / elektronica / specialiteiten 

Moerkapelle Delicatessen, vis, groenten 

Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist 
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Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist 

Moerkapelle Drogist reformwinkel kleding 

Moerkapelle Drogist slijterij 

Moerkapelle Drogist, dhz, kleding, audio 

Moerkapelle Drogist, doe het zelf 

Moerkapelle Drogist, kledingzaak 

Moerkapelle Drogist,hobbywinkel en een computerzaak 

Moerkapelle Drogisterij, cadeauwinkel 

Moerkapelle Een concurerende super 

Moerkapelle Een etos en/of hema en een doehetzelver 

Moerkapelle Erotiek winkel. Dierenwinkel, Aldi en speelgoedwinkel. 

Moerkapelle Kaaswinkel, viswinkel, groentewinkel 

Moerkapelle Kado, drogist, kleding 

Moerkapelle Kleding winkel en zeeman 

Moerkapelle Kleding, drogist 

Moerkapelle Kledingwinkels 

Moerkapelle Kledingzaak en Drogist. 

Moerkapelle Kledingzaak, (goedkopere) drogist, groenteman, 

Moerkapelle Lidl 

Moerkapelle Lidl 

Moerkapelle Lidl, aldi, jumbo 

Moerkapelle Lingeriezaak, schoenenzaak en drogisterij 

Moerkapelle Natuurwinkel 

Moerkapelle Slijterij en een andere supermarkt 

Moerkapelle Viswinkel, traiteur 

Moerkapelle Wat meer eetgelegenheden 

Moordrecht (Christelijke) boekhandel, hema, zeeman 

Moordrecht Beperkte keuze van winkels in het algemeen. Geen herenmode, schoenen etc. 

Moordrecht Blokker of hema 

Moordrecht Blokker,marskramer, oid 

Moordrecht Blokker/marskramer 

Moordrecht Boekwinkel, kaas/noten/wijn 

Moordrecht C1000 

Moordrecht De plus 

Moordrecht Delicatesse 

Moordrecht Een banketbakker 

Moordrecht Een gewone (grote) Gall&Gall 

Moordrecht Een huishoudelijke artikelen winkel 

Moordrecht Een Mediamarkt lijkt mij wel wat :) 

Moordrecht Goede bloemist 

Moordrecht Goede slager, goede visboer, goede groentewinkel 
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Moordrecht Goeie slager, huishoudelijke zaken zoals emmers etc. (een blokker/marskramer) 

Moordrecht Groente boer slager een blokker 

Moordrecht Groenteboer 

Moordrecht Groenteboer en slager 

Moordrecht Groenteboer, slager, kluswinkel 

Moordrecht Groenteboer, slagerij, traitteur 

Moordrecht Groentenboer 

Moordrecht Groentewinkel, slager, hema 

Moordrecht Hema 

Moordrecht Hema 

Moordrecht Hema 

Moordrecht Hema 

Moordrecht Hema, een slager/poelier, groenteman 

Moordrecht Hema, groenteboer, slager 

Moordrecht Hema, Zeeman oid 

Moordrecht Huishoudelijk zoals blokker, slager, vishandel, muziek boeken 

Moordrecht Huishoudelijke artikelen, maar ook kringloop 

Moordrecht Huishoudwinkel, slager. Groenteboer, 

Moordrecht Indische waren zoals kruiden enz 

Moordrecht Kleding assortie 

Moordrecht Kledingzaken 

Moordrecht Marskramer zeeman Hema 

Moordrecht Merkkleding 

Moordrecht Scapino of action of dergelijke winkel. 

Moordrecht Schoenenwinkel 

Moordrecht Schoenenwinkel 

Moordrecht Schoenenwinkel 

Moordrecht Schoenenwinkel (kinderschoenen) 

Moordrecht Schoenenwinkel, goede boekwinkel, huishoudelijke artikelen 

Moordrecht Schoenwinkel, slagerij 

Moordrecht Sdlager groenteboer 

Moordrecht Slager 

Moordrecht Slager 

Moordrecht Slager 

Moordrecht Slager 

Moordrecht Slager en  groenteboer 

Moordrecht Slager en groentenboer 

Moordrecht Slager en groentewinkel 

Moordrecht Slager groenteboer 

Moordrecht Slager groenteboer 

Moordrecht Slager, bouwmarkt 

Moordrecht Slager,groenteboer,Blokker of marskramer 
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Moordrecht Slager,groenteman, marskramer 

Moordrecht Slagerij 

Moordrecht Slagerij 

Moordrecht Slagerij, groenteboer 

Moordrecht Slagerij, groentenman 

Moordrecht Speelgoedwinkel, Hema, marskramer 

Moordrecht Te veel om op te noemen 

Moordrecht Vishandel, noten en kaas, boeken 

Moordrecht Viswinkel 

Moordrecht Winkels voor de niet dageljkse boodschappen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action, dirk, lidl, emte 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action, kledingzaken, en schoenenzaken 

Nieuwerkerk aan den IJssel Action, lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aldi of Lidl. Turkse/Marokkaanse groenteboer 

Nieuwerkerk aan den IJssel Aldi, lidl. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Audio / video / foto 

Nieuwerkerk aan den IJssel Audio video 

Nieuwerkerk aan den IJssel Biologisch (bv Ekoplaza); toko (indische ingrediënten); lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Biologische supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Biologische winkel met verse producten, lidl supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Blokker en sportwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Blokker, tassenwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekenwinkel, kringloopwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Cd's dvd's 

Nieuwerkerk aan den IJssel Consumenten electronica (pc - mobiele telefoons) / kwaliteit ondergoed 

Nieuwerkerk aan den IJssel De Lidl en Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Didi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dirk van der broek,Aldi,electronica zaak, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dirk, Lidl, betaalbare schoenenzaak, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Discounter b.v Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Douglas, kleding winkels, schoenen winkels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Duurzame kleding vooral voor de doelgroep boven de 50 jaar,nachtkleding,meer keus 

in kousen,ondergoed 

Nieuwerkerk aan den IJssel Echte computerwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een action of big bazaar 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een echte warme bakker 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een goede EKO-winkel, zoals de Gimsel in Rotterdam (Groene passage). 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een ICI Paris en een hippe dameskledingwinkel 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Een Lidl! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een wat betere kledingwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ekoplaza etc 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electriciteitswinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electronica 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electronica 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electronica, muziek, games/computers, fotografie 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electronica, sportkleding discountzaken en Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Electronica/witgoed/tv 

Nieuwerkerk aan den IJssel Elektrische apparatuur, een Toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Elektro winkels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Elektronica 

Nieuwerkerk aan den IJssel Elektronica en ICT winkels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goede banketbakker 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goede electronicazaak 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goede kleding en schoenen winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkope sport of schoenenzaak, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkope supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkope supermarkt als Lidl of Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkopere kleding winkels, Action, Lidl/ Aldi, electronica winkels voor foto, video en 

witgoed, winkels naast dagelijkse boodschappen zijn vaak dure winkels. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkopere kledingzaken 

Nieuwerkerk aan den IJssel Goedkopere schoenenwinkel zoals van Haren 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groothandel 

Nieuwerkerk aan den IJssel H&M, Liddl of Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Handyman 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hennes en maurits 

Nieuwerkerk aan den IJssel Huishoud-electronica : t.v.'s , wasmachines e.d. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ict en foto 

Nieuwerkerk aan den IJssel Islamitische slager ivm lamsvlees en goedkopere delicatessen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kadowinkeltjes, terrasje, zou meer aanbod moeten zijn 

Nieuwerkerk aan den IJssel Keuze in winkels met kwalitatief goede dameskleding. Daar is er maar 1 van 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kinderschoenen, vanharen of bristol oid en misschien iets van een lidl of aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kippie, lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kleding 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kleding 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kleding en schoenen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kleding voor 50- plus 

Nieuwerkerk aan den IJssel Leuke betaalbare kledingwinkels, schoenenwinkel en een aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Liddel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Liddl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Liddle 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Liddll  of dirk v d broek 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en action of Wibra of big bazar 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en bijvoorbeeld de Action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en blokker 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en Dirk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl en of een Aldi en een goede toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl hennes van haren action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl of Action of Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl of Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl of Aldi 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl of Bas v.d. Heiden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, action 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, Action, bigbazar, toko zoals een turk/surinaams/antilliaans 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, action, marks en spencer 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, douglas, six, h&m o.i.d. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, goede/betaalbare schoenenzaak 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, goedkopere schoenenzaak 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, h&m, biologische winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl, Turkse bakker , toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl,action 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidl,action,rituals,didi,mac donalds 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lidll en radio tv e.d. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meer schoenen en kledingwinkels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meubels 

Nieuwerkerk aan den IJssel Natuurwinkel met reform. Sportzaak. Visrestaurant. Tearoom met patisserie 

Nieuwerkerk aan den IJssel Non food 

Nieuwerkerk aan den IJssel Primark 

Nieuwerkerk aan den IJssel Schoenenzaak,kledingzaak, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Soort action, big bazar 

Nieuwerkerk aan den IJssel Sportwinkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Sportwinkel, H&M 

Nieuwerkerk aan den IJssel Sportzaak 

Nieuwerkerk aan den IJssel Sportzaak,fotozaak, aangepaste schoenen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Surinaamse toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoonwinkel en tv winkel ala foto klein 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko 

Nieuwerkerk aan den IJssel Toko (aziatische winkel), kledingzaak met grote maten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Trendy heren kleding, bibliotheek, goedkopere heren schoenwinkel, Toko, 

Handyman,electronica zaak, foto winkel, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Twee grootbanken, bepaald type/segment horeca, enkele uitgaansgelegenheden 

Nieuwerkerk aan den IJssel Van haren, h&m, media markt, halfords, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Veel te veel Food. Waar zijn de Non-Food winkels? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Wibra, Scapino, witgoed / foto, grote vestiging van Hema, C&A 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels ui de goedkopere sector 

Nieuwerkerk aan den IJssel Witgoed 

Nieuwerkerk aan den IJssel Witgoed en electronica 

Nieuwerkerk aan den IJssel Witgoed en geluidsapparatuur/electronica 

Nieuwerkerk aan den IJssel Witgoed, bruingoed, dvd 

Nieuwerkerk aan den IJssel Witgoedwinkel 

Zevenhuizen 2e supermarkt 

Zevenhuizen 2e supermarkt! 
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Zevenhuizen 2e supermarkt, boekhandel 

Zevenhuizen Action, lidl/aldi 

Zevenhuizen Ah 

Zevenhuizen Ah 

Zevenhuizen Ah en lidl 

Zevenhuizen AH en Lidl 

Zevenhuizen AH en viszaak 

Zevenhuizen AH, keurslager 

Zevenhuizen Albert heijn 

Zevenhuizen Albert heijn 

Zevenhuizen Albert heijn, the sting 

Zevenhuizen Albert heyn 

Zevenhuizen Andere supermarkt,boekenwinkel,kaaswinkel, 

Zevenhuizen Boekenzaak 

Zevenhuizen Boekwinkel en concurrentie huidige supermarkt 

Zevenhuizen Boekwinkel slager 

Zevenhuizen Boekwinkel, 2e supermarkt 

Zevenhuizen Boekwinkel, speelgoedwinkel, 2e supermarkt (voor concurrentie) 

Zevenhuizen Bouwmarkt 

Zevenhuizen Bouwmarkt, boekenwinkel 

Zevenhuizen Concurrerend winketbedrijf 

Zevenhuizen Delicatesse alberthein lidle 

Zevenhuizen Dhz 

Zevenhuizen DHZ-zaak met uitgebreider assortiment, moet nu naar Nieuwerkerk 

Zevenhuizen Discount supermarkt 

Zevenhuizen Een AH en een slager 

Zevenhuizen Een betere drogist dan Kruidvat 

Zevenhuizen Een boekhandel 

Zevenhuizen Een echte slager, speelgoedwinkel, boekenzaak 

Zevenhuizen Een goedkopere supernark 

Zevenhuizen Een slager en een andere supermarkt. 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt - voor de broodnodige concurentie om de winkels scherp te 

houden 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt (Lildl) 

Zevenhuizen Goede boekwinkel (mis ik elke dag!!!!), herenkleding, viswinkel, cadeauwinkel ook voor 

kinderen 

Zevenhuizen Goede supermarkt 

Zevenhuizen Goede viswinkel 

Zevenhuizen Herenkleding 

Zevenhuizen Herenmode, slagerij (maar die is onlangs geopend gelukkig!),( kantoor)boekhandel 

Zevenhuizen Het meeste is er wel maar kwalitatief te slecht. 
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Zevenhuizen Hobby , slager 

Zevenhuizen Kleding, radio tv computer 

Zevenhuizen Lidl 

Zevenhuizen Lidl 

Zevenhuizen Lidl 

Zevenhuizen Lidl 

Zevenhuizen Lidl 

Zevenhuizen Lidl, action 

Zevenhuizen Lidl, ING pinautomaat 

Zevenhuizen Lidl, Zeeman, action, speelgoedwinkel zoals toysxl, een middelbare school.... 

Zevenhuizen Lidl, zeeman, wibra, hema 

Zevenhuizen Meer supermarkten, diversiteit 

Zevenhuizen Moderne Kleding en schoenenwinkels 

Zevenhuizen Nog een supermarkt - Liddl of een PLUS winkel 

Zevenhuizen Nog een supermarkt, bruna o.i.d. 

Zevenhuizen O.a.slager 

Zevenhuizen Schoenenwinkel, hema/zeemanachtige winkel 

Zevenhuizen Slager 

Zevenhuizen Slager en kaasboer 

Zevenhuizen Slager, boekenwinkel/cadeauartikelen/kaarten 

Zevenhuizen Slager, schoenwinkel, vis Handwerkartikelen, naaibenodigdheden 

Zevenhuizen Slagerij, viswinkel 

Zevenhuizen Speelgoed, kantoorbenodigdheden, boeken 

Zevenhuizen Supermarkt, action of Hema , boekhandel, sportwinkel, 

Zevenhuizen Tweede supermarkt 

Zevenhuizen Tweede supermarkt erbij; 

Zevenhuizen Veel! Behalve een 2e supermarkt mis ik een intertoys, c&a, bristol, action 

Zevenhuizen Visboer, boekenwinkel, speelgoed, delicatessen 

Zevenhuizen Witgoed en technische apparatuur 

 

 

Vraag 11 en 12 

Antwoorden bij de vraag: Wat vindt u de beste winkel in uw eigen dorp? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

Met name supermarkten worden vaker genoemd. Ook Kruitvat wordt vaker genoemd.  

 

Dorp Beste winkel Toelichting 

Moerkapelle Allen goed Klantvriendelijk ,ons kent ons 

Moerkapelle Bakker Heerlijk brood 

Moerkapelle Boekenzaak Leuk aan bod van kinder en kookboeken 

Moerkapelle Boekie met Verrijking van het aanbod 
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Moerkapelle Boekiemet Vriendelijk personeel. Gevarieerd aanbod. 

Áltijd bereid dingen te bestellen indien niet 

aanwezig. 

Moerkapelle Boekiemet boekenwinkel Proberen dingen die ze niet in hun assortiment 

hebben en de klant wenst,te bestellen. 

Moerkapelle Boekwinkel Goed assortiment, klantvriendelijk 

Moerkapelle De bakker Altijd lekker vers brood en aardige bediening 

Moerkapelle De meeste Over het algemeen staat de kwaliteit voorop 

Moerkapelle De plus Daar kom ik het vaakst 

Moerkapelle De Plus Die heeft veel producten 

Moerkapelle Dslagerij Top kwaliteit 

Moerkapelle Ieds en Plus Daar kom ik het meeste 

Moerkapelle Plus  

Moerkapelle Plus  

Moerkapelle Plus Alle eerste levensbehoeften zijn hier te koop. 

Nette winkel. Vriendelijk personeel. 

Moerkapelle Plus Alles onder één dak 

Moerkapelle Plus Belangrijk voor ons dorp. 

Moerkapelle Plus De komst van de Plus is al een hele 

vooruitgang in het winkelaanbod van 

Moerkapelle. Goede 

prijs/kwaliteitverhouding. 

Moerkapelle Plus De winkel heeft voldoende aanbod en prima 

prijzen. 

Moerkapelle Plus Dichtbij en bijna alles voorradig 

Moerkapelle Plus Goed assortiment, goede prijs 

Moerkapelle Plus Goed assortiment, passende prijs, vriendelijk 

en behulpzaam personeel 

Moerkapelle Plus Goed bereikbaar en aardig assortiment. (Zou 

nog iets beter kunnen) 

Moerkapelle Plus Goed, volledig en betaalbaar assortiment 

Moerkapelle Plus Goede prijs/kaliteit 

Moerkapelle Plus Het is een supermarkt met ruime keuze, 

vriendelijk personeel en ik kan er vrijwel al 

mijn dagelijkse boodschappen vinden. 

Moerkapelle Plus Kan vrijwel alles kopen 

Moerkapelle Plus Mooie, grote winkel met ruim aanbod. 

Moerkapelle Plus Plezierig en goed gesorteerd plus gezellig! 

Moerkapelle Plus Ruim, goede service en overzichtelijk 

Moerkapelle Plus Uitgebreid en goede prijs 

Moerkapelle Plus / dick pak Mooi ruim / goede prijs / kwaliteit / leuke 

aanbiedingen 

Moerkapelle Plus markt Voldoende gesorteerd! 
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Moerkapelle Plus supermarkt  

Moerkapelle Plus supermarkt Gelet op inwoner aantal in deze kern is één 

supermarkt voldoende. 

Moerkapelle Plus!!!!!!!!!!! Prima artikelen bv biologische en erg !!!! 

Vriendelijk personeel!!!! 

Moerkapelle Plus, bakker en slager Fijne producten en vriendelijk personeel 

Moerkapelle Plusmarkt Omdat de plusmarkt van allerlei heeft, dus 

goed assortiment en, brood van klasse. 

Moerkapelle Slager Goede kwaliteit 

Moerkapelle Supermarkt  

Moerkapelle Supermarkt plus Voor moerkapelse begrippen hebben we nu 

een goede supermarkt qua prijs/kwaliteit 

verhouding, ook voor de sociale functie in het 

dorp was dat keihard nodig. 

Moerkapelle We hebben een supermarkt  

Moerkapelle WL de Mooij bloemen. Klantvriendelijk, bereid te helpen, 

Moordrecht A & h Alles wat je dagelijks nodig hebt. En 

vriendelijk 

Moordrecht Ah  

Moordrecht Ah  

Moordrecht Ah  

Moordrecht Ah A merken en luxe producten 

Moordrecht Ah Ah heeft een ruim assortiment. Er zijn veel 

biologische producten beschikbaar. Prettig 

personeel. 

Moordrecht Ah Al zouden ze er een veel betere winkel 

van.kunnen maken.met meer aandacht aan 

allergieën te werken.en daar ook wat met 

assortiment en ideeën mee te doen 

Moordrecht Ah Dagelijkse boodschappen zijn hier altijd 

verkrijgbaar 

Moordrecht Ah Goed arsortiment 

Moordrecht Ah Goed assortiment 

Moordrecht Ah Goede kwaliteit 

Moordrecht Ah Goede kwaliteit en goed gesorteerd 

Moordrecht Ah Groot aanbod 

Moordrecht Ah Hebben bijna alles 

Moordrecht Ah Heeft alle nodige dagelijkse voorzieningen 

Moordrecht Ah Kom ik het meest 

Moordrecht Ah Meeste dagelijkse artikelen 

Moordrecht Ah Men heeft er alles en de prijzen, met name 

door de vele acties, zijn redelijk 

Moordrecht Ah Niet goedkoop maar goede artikelen. Fijn 



 

Rapportage Onderzoek Koopstromen – Gemeente Zuidplas – maart 2017 – DUO Market Research  56

Onderzoek Koopstromen 

 

personeel en goede service 

Moordrecht Ah Ruim assortiment 

Moordrecht Ah Ruime openingstijden, veel producten 

beschikbaar 

Moordrecht Ah Tbv dagelijkse boodschappen 

Moordrecht Ah Uitgebreid assortiment, overzichtelijk, 

vriendelijk personeel 

Moordrecht Ah Voldoende assortiment qua eten en drinken 

Moordrecht Ah en de Aldi, kruitvat  

Moordrecht AH supermarkt  

Moordrecht AH, kruidvat, bloemist Voor de rest ga ik naar Gouda. 

Moordrecht Alber heijn Die heeft t grootste aanbod 

Moordrecht Albert heijn  

Moordrecht Albert heijn  

Moordrecht Albert heijn  

Moordrecht Albert heijn Aldi is goedkoper maar niet alles even goed/ 

lekker 

Moordrecht Albert heijn Breed assortiment 

Moordrecht Albert heijn Dagelijkse behoefte en groot aanbod 

Moordrecht Albert heijn Deze winkel gebruiken wij het meest, zowel 

supermarkt - kleine drankhandel en post 

agentschap in een. 

Moordrecht Albert heijn Diversiteit aan artikelen. 

Moordrecht Albert heijn Een goede supermarkt met een uitgebreid 

assortiment is een must voor het dorp. 

Moordrecht Albert heijn Gewoon samen met de aldi een goede 

supermarkt 

Moordrecht Albert heijn Goed assortiment, goede producten, gunstige 

openingstijden (ook 's avonds en op zondag). 

Moordrecht Albert heijn Groot assortiment 

Moordrecht Albert heijn Heeft alles in goee kwaliteit maar ook 

aanbiedingen 

Moordrecht Albert heijn Heeft het grootste aanbod 

Moordrecht Albert heijn Supermarkt heb je het meest nodig 

Moordrecht Albert heijn en aldi (de 

combinatie). 

Breed aanbod samen en betaalbaar voor brede 

doelgroep. 

Moordrecht Albert hein Behoorlijk assortiment 

Moordrecht Aldi Daar komen we het meest 

Moordrecht Aldi Goed en goedkoop 

Moordrecht Aldi Goedkoop en wordt altijd vriendelijk geholpen 

Moordrecht Aldi Goedkoper dan reus albert heijn 

Moordrecht Aldi Goedkopere prijzen t.o.v. De AH. 

Moordrecht Aldi Koop er bijna alles 
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Moordrecht Aldi voor de prijs Als je onder het minimum zit moet je wel een 

keuze maken 

Moordrecht Alles Wat direct noodzakelijk is hebben wij hier, 

echter huishoudelijke art. Niet 

Moordrecht Bakker Zij hebben grote sortering van brood 

Moordrecht Bakker johan Ah is duur en aldi heeft maar beperkt 

assortiment 

Moordrecht Bakker johan Lekker brood en gebak 

Moordrecht Bakkerij johan Vriendelijk personeel. 

Moordrecht Bloemenwinkel Slingerland Goede prijs/kwaliteit verhouding, prettige 

medewerkers, ruime collectie 

Moordrecht De dierenwinkel  

Moordrecht De kruidvat Iha aardig personeel 

Moordrecht De opticien Kijk op ogen Altijd goede service, persoonlijk, kwaliteit, echt 

een top winkel! 

Moordrecht Dio Persoonlijk advies 

Moordrecht Kijk op Ogen  

Moordrecht Kruidvat  

Moordrecht Kruidvat Afwisselend assortiment, noodzakelijke 

producten aanwezig, prijzen 

Moordrecht Kruidvat Daar is van alles tekoop. 

Moordrecht Kruidvat Fijne winkel. Verkopen erg veel, drogisterij 

maar ook algemene artikelen. 

Moordrecht Kruidvat In een dorp zo'n winkel vind ik wel handig! 

Moordrecht Kruidvat Veel diversiteit aan producten tegen fijne 

prijzen 

Moordrecht Kruidvat Veel te koop 

Moordrecht Lady store, dierenwinkel Leuke winkel, aanvulling op de dorp. 

Vriendelijk personeel en prijs/kwaliteit is 

goed. 

Dierenwinkel, zeer vriendelijk personeel en 

een aanwinst voor het dorp 

Moordrecht Ligt er helemaal aan wat je 

nodig hebt! 

 

Moordrecht Meer genieten Functionaliteit van winkel, kado en eten. Geeft 

sfeer aan dorp 

Moordrecht Meer genieten Goede kwaliteit, jong en dynamisch, altijd 

gezellig 

Moordrecht Meer genieten Klantgericht - niet mainstream 

Moordrecht Meergenieten Deskundig advies en goede producten voor 

kadootjes e.d. 

Moordrecht Moy Leuke en betaalbare kinderkleding 

Moordrecht Opticien Professioneel, zeer goede kwaliteit en service 
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Moordrecht Primera Deskundig en vriendelijk personeel, dat je ook 

persoonlijk wil leren kennen. 

Moordrecht Primera Vanwege de goede service 

Moordrecht Primera Vriendelijke eigenaresse (personeel wisselend 

qua vriendelijkheid/leukheid) 

Moordrecht Primera Vriendelijke mensen 

Moordrecht Primera Zijn bereid iets extra`s te doen 

Moordrecht Supermarkt Handig voor de dagelijkse boodschappen 

Nieuwerkerk aan den IJssel A.h.  

Nieuwerkerk aan den IJssel A.h. Plus  

Nieuwerkerk aan den IJssel Adam  

Nieuwerkerk aan den IJssel Adam Enige herenkledingzaak waar normale kleding 

wordt verkocht tegen acceptabele en 

concurrerende prijzen. Ik ken ook "de 

mannen"" maar die vallen met hun prijzen 

overal buiten..... Bermweg capelle !! Zeer 

concurrerend !!! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Adam en jumbo Kwaliteit en assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Adam menstore De persoonlijke aandacht voor de klanten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Adams Goede service en goed aanbod 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah 50%-acties 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Ah zelfscan  

plusmarkt ivm goede parkeergelegenheid 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Alles wat ik niet bij lidl vind aan dag. 

Boodschappen haal ik bij ah 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Fijne winkel en heeft een groot assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Goed assortiment, netjes, vriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Goede kwaliteit, prettige winkel, veel 

biologische producten en ruime sortering 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Heeft alles wat ik dagelijks nodig heb. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Heeft alles, maar is iets duurder dan de andere 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Heeft de meeste dagelijkse behoeften. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Heeft vrijwel altijd alles wat ik hebben wil 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Hier doe ik mijn meeste boodschappen, ken er 
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de weg. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah M.u.v. Vlees/vis haal ik daar alle 

boodschappen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Niet de leukste maar wel degene die ik niet 

zou willen missen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Ruime winkel, veel keuze. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Uitgebreid assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Vaste supermarkt 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah Voor de dagelijkse boodschappen is alles 

aanwezig. 

Nieuwerkerk aan den IJssel AH en alle verswinkel in de 

Reigerhof 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel AH en de Plus AH heeft alles, maar iets aan de dure kant, wel 

goed kwaliteit. 

Plus kom ik ook af en toe voor de 

aanbiedingen en omdat ik dan in de buurt ben. 

Nieuwerkerk aan den IJssel AH en plus AH, meest vriendelijke 

Nieuwerkerk aan den IJssel AH, de Tuinen, Jumbo  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah,kruidvat  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ah-plus We verdelen de dagelijkse boodschappen over 

de 3 grote supermarkten  

voor vlees en groente gaan we naar 

speciaalzaken 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert H. Ik haal daar al zo lang mijn boodschappen en 

dan weet je ook alles te vinden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Aanbod i.c.m. Openingstijden 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Alles verkrijgbaar,goede kwaliteit 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Altijd de boodschappen die ik wil hebben 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Dichtbij, ruim assortiment, ruim opgezette 

winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Fijne, ruime winkel met een breed assortiment! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Gewoon voor de wekelijkse boodschappen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Goede verse producten alleen wel wat duurder 

helaas 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Goede zaak, groot assortiment. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Groot assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Ik haal daar een aantal keren per week mijn 

dagelijkse boodschappen. Goede producten, 



 

Rapportage Onderzoek Koopstromen – Gemeente Zuidplas – maart 2017 – DUO Market Research  60

Onderzoek Koopstromen 

 

vriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Kan ik alles vinden voor de dagelijkse 

boodschappen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Kom er dagelijks, groot aanbod, prettig 

personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Kwaliteit, bediening en heel dichtbij 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Nette winkel, groot assortiment, mooie 

ingedeeld. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Omdat ik daar mijn boodschappen haal. Echt 

puur voor de boodschappen, voor de rest is het 

niet echt een top winkel.... 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Prettig boodschappen doen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Prettige winkel. Breed assortiment. Ruime 

openingstijden (oom op zondag geopend). 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Prima service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Ruim aanbod 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Ruim assortiment, ruime openingstijden, 

goede prijs-kwaliteitverhouding, mooie nette 

winkel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Ruime keuze, vriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Veel variatie, goed artikelen ,goede voorraad 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn Vele merken en goede 

prijs/kwaliteitverhouding 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn - reigerhof Goede kwaliteit, vriendelijk personeel.netjes en 

goed bereikbaar. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert heijn en bakker klootwijk  

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert Heijn en Groetehal 

(Parallelweg Zuid) 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert hein Hebben de beste vegetarische produkten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert hein Hebben veel is nette ruime winkel met hele 

goede service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert hein Personeel is prettiger dan in jumbo, aanbod 

ruim. Vaker bij jumbo assortiment niet 

aangevuld 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albert Hein en Plus Goede supermarkten, breed assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Albertheijn, groentewinkel 

reigerhof, hema, plus 

Nette winkels, prettige sfeer, alleen de 

zaterdag is bij de ah te druk en niet altijd alles 

even goed aangeuld 

Nieuwerkerk aan den IJssel All she wants en la bionda Persoonlijke sfeer 

Nieuwerkerk aan den IJssel Apotheek dorrestein  

Nieuwerkerk aan den IJssel Baby kledingwinkel Dorrestein 

in het Reigerhof 

Goede service en klantvriendelijk. Goede 

kwaliteit producten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bakker Lekkere broodjes 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Bakker Ammerlaan en kaasboer 

Noordhoek 

Goede kwaliteit producten en vriendelijk 

personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bakkerij den Hoed en de 

schoenmaker in de Dorpsstraat 

Kleine winkels met zeer goede kwaliteit en 

persoonlijke aandacht. Gedegen kennis van het 

eigen product en zeer vriendelijk in het 

contact. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bakkerij klootwijk Vriendelijke bediening, goed assortiment en 

aantrekkelijke aanbiedingen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bij bourgondisch Goede kwaliteit producten, persoonlijke 

service. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bij Bourgondisch en Theo 

Kaasspecialist 

Verse, ambachtelijke en heerlijk eten en 

broodjes. Verder kan je er gezellig koffie 

drinken. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bij bourgondische Aardig personeel, aparte producten, goede 

kwaliteit. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bloembinderij van buren Goede kwaliteit, zeer klantvriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bloemenzaak eureka, Je wordt goed geholpen en ze zijn erg 

klantvriendelijk. Altijd leuk om hier naar 

binnen te gaan personeel is altijd vrolijk en 

behulpzaam. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bloemenzee Vriendelijk en goede kwaliteit bloemen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bloemist Coen van Buuren Kwaliteitsproduct, goede service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekhandel van Delft  

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekhandel van delft Vriendelijke personeel, ruime keuze in boeken 

en tijdschriften en als het niet voorradig is kan 

het besteld worden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekhandel van Delft in de 

Reigerhof 

Aardige en behulpzame mensen, prima 

assortiment. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekhandel van delft reigerhof Zeer ruime sortering, prettig, deskundig 

personeel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Boekwinkel van Delft Goed, leuk gevarieerd aanbod. Vriendelijk 

personeel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Books and gifts Handig voor cadeautjes en kaarten. Lekkere 

snuffel winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bourgondisch -oude dorp_ Specialisme. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Dat verschilt per artikel  

Nieuwerkerk aan den IJssel De boekhandel Ik ben gek op boeken 

Nieuwerkerk aan den IJssel De jumbo Goede kwaliteit en een betaalbare prijs 

Nieuwerkerk aan den IJssel De kaasspecialist Vriendelijk personeel, goede producten, goede 

adviezen en de mogelijkheid om koffie te 

drinken. 

Nieuwerkerk aan den IJssel De kaaswinkel en de bakker Goede kwaliteit en prettig personeel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel De keurslager Eigenlijk alle winkels die vers voedsel 
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verkopen, vooral de kleine ondernemers!!! 

Nieuwerkerk aan den IJssel De 'lokale' ondernemers Zij kennen hun klanten, leveren kwaliteit 

producten en service en hebben de "gun' faktor 

Nieuwerkerk aan den IJssel De mannen  

Nieuwerkerk aan den IJssel De Plus Betrouwbare hulp, scherpe prijzen bekend en 

overwegend vast personeel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel De Plus Dichtbij, goede assortiment, vriendelijk 

personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel De plus Fijne supermarkt, hebben alles 

Nieuwerkerk aan den IJssel De plus Klantvriendelijk, mooie winkel(ruim aanbod) 

en een goede sfeer 

Nieuwerkerk aan den IJssel De tuinen Verkopen dat wat ik zoek 

Nieuwerkerk aan den IJssel De viswinkel in de Reigerhof Prima kwaliteit producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Die heb ik niet. Bij de een is dit goed en bij de ander dat. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Diverse Er zijn verschillende categorieën 

Nieuwerkerk aan den IJssel Diverse winkels Ik kan over het algemeen kopen wat ik nodig 

heb en meestal vriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Er is geen beste winkel Ik ga naar de AH voor onze boodschappen, 

maar ook daar zou het assortiment beter 

kunnen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Er zijn geen beste winkel's  

Nieuwerkerk aan den IJssel Eureka bloemisterij Kwalitatieve producten, goed personeel, fijne 

sfeer 

Nieuwerkerk aan den IJssel Formido/jumper Vriendelijke mensen,kom er graag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Geen enkele Er is niets wat bovengemiddeld is. Daarom 

doe ik ook steeds vaker mijn  boodschappen 

elders 

Nieuwerkerk aan den IJssel Geen enkele de beste Alle winkels zijn op hun eigen gebied de beste 

Nieuwerkerk aan den IJssel Geen specifieke, omdat kiijn 

keus is gerelateerd aan de 

supermarkt en andere zaken die 

ik nodig heb 

Nieuwerkerk ligt dichtbij gouda en rotterdam 

voor specifieke inkopen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Gente Klantvriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groen schoenen maar die is 

helaas van eigenaar gewisseld 

Goed prijs/ kwaliteit en service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groenteboer Altijd vriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groentehal de Zuidplas  

Nieuwerkerk aan den IJssel Groentenboer op de pararell 

weg hij heet de groot 

Prima kwaliteit 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hema  

Nieuwerkerk aan den IJssel Hema Goede kwaliteit voor een redelijke prijs 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik heb geen beste winkel  

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik kan niet één beste aanwijzen  
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Nieuwerkerk aan den IJssel Ik zou het echt niet weten, vindt 

diverse winkels fijn, maar niet 

echt een "beste" winkel 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo  

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo  

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Combinatie van prijsstelling, assortiment en 

overzichtelijkheid is goed. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Daar doe ik mijn boodschappen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Gewoon goede en gezellige winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Goed assortiment en aardige medewerkers 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Goed assortiment, vriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Ik vind er al mijn dagelijkse boodschappen 

tegen een redelijke prijs. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Klantvriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Klantvriendelijk, dichtbij 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Klantvriendelijk, snel bij de kassa nemen de 

klant serieus wel duur 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Prettige en ruime winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Prettige openingstijden (ook op zondagen en 

feestdagen) en prima service. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Prijs kwaliteit verhouding is goed, ruime keus. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Redelijke sortering en prijzen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo Ruime keus, gemiddelde prijzen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo reigerhof  

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumbo reigerhof Compleet assortiment, heeft alles wat we 

nodig hebben 

Nieuwerkerk aan den IJssel Jumo Heeft alles watje nodig hebt en is goedkoper 

dan AH 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kaas specialist/ viswinkel Specialisten waar een klant geen nummer is. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kaasboer en vishandel Goede kwaliteit en prettige service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kaasboer in de Reigerhof De kaasboer heeft hele lekkere producten en 

wil je altijd helpen als je een vraag hebt. Maken 

ook lekkere broodjes, een heel divers aanbod. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kaasboer Theo van Dongen Persoonlijke aandacht en mooie producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kaasspecialist Lekkere dingen en leuk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kippenboer Heerlijke producten; kippen hebben een 

redelijk goed leven 

Nieuwerkerk aan den IJssel Klootwijk Lekker brood e.d. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruidvat  

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruidvat  

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruidvat Goeie a merk producten met goeie acties en 

klantvriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruidvat, Hema en Jumbo Aanbod is divers 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Kruidvat,Etos,AH,Plus,Jumbo.S

hoeby.marskramer! 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruitvat  

Nieuwerkerk aan den IJssel Kruitvat  

Nieuwerkerk aan den IJssel Kuidvat oude dorp Behulpzaam, voldoende voorraad ook bij 

aanbiedingen en prijs/kwaliteit klopt 

Nieuwerkerk aan den IJssel L 'écrit  

Nieuwerkerk aan den IJssel La bionda Goede kwaliteit kleding; persoonlijke, attente 

bediening 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lego winkel!  

Nieuwerkerk aan den IJssel Maak geen keuze De ene keer is het winkel a de andere keer 

winkel b enzv 

Nieuwerkerk aan den IJssel Marskramer Het is niet zo zeer de beste winkel want ik vind 

de meeste winkels onvergelijkbaar maar ik 

vind het heel erg fijn dat er een winkel met dat 

assortiment is. Alleen de hema komt in de 

buurt maar heeft niet alles 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mc millan Kleine ondernemer met een zeer hoge 

klantvriendelijkheid 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Dicht bij. Zeer klant vriendelijk. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Klantvriendelijlheid 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Om de hoek 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Omdat het lekker dicht bij is en vriendelijke 

mensen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Omdat het vreselijk goed tegenwicht geeft aan 

de grote concurrenten zoals ah en jumbo. Ook 

blijft hier het dorpse karakter in stand. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mcd Vriendelijke mensen, voldoende 

parkeergelegenheden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meerdere geen directe winnaar Er zijn meerdere winkels in het dorp die divers 

zijn en klantvriendelijk zijn met goede 

producten of diensten. De beste winkel vind ik 

daarom te kort door de bocht. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Misschien PLUS Indien BIO-assortiment voldoende is 

Nieuwerkerk aan den IJssel Mooi Naast de supermarkten koop ik weinig in het 

dorp. Mooi is een praktische winkel waar ik 

regelmatig cadeaus haal die net wat anders 

zijn. 

Nieuwerkerk aan den IJssel N.v.t. > kijk wat ik nodig heb en 

ga vervolgens naar die winkel, 

dit is soms de Hema, andere 

keer de Kruidvat of Etos, en 

voor boodschappen vaak de AH 

en Jumbo 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Niet 1 winkel specifiek  

Nieuwerkerk aan den IJssel Niet een specifiek  

Nieuwerkerk aan den IJssel Opticien Hans Anders Persoonlijk contact met Elly.  

Neemt alle tijd voor je. Goede en goedkope 

brillen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Piet lap Daar word je prettig geholpen, en word je door 

het personeel herkend als vaste klant. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus  

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus De actie artikelen zijn scherpgeprijst; ruime 

paden en het aanbod is zeer ruim en veel 

merkartikelen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Dichtbij 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Dichtbij en goed 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Fijne winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Fijne winkel, goeie producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Gewoon goed 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goed aanbod en juiste prijs. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goed aanbod van dagelijkse benodigdheden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goed assortiment, ook met bio-vlees en 

onbespoten groenten, vriendelijk personeel, 

goede service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goed bereikbaar en goede prijs-kwaliteit 

verhouding. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goede aanbiedingen, prijs, vriendelijk 

personeel, verse producten, goed kwaliteit, 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goede prijs en kwaliteit 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Goede service, redelijk dorps, ruim 

assortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Heel goed personeel , en bezorgen 

boodschappen thuis 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Overzichtelijk, voldoende keus, prettig 

personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Pareren, kleinschalig, vriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Prettige personen en goede parkeerplaatsen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Redelijke aanbiedingen, vriendelijk personeel 

en dichtbij. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Ruim assortiment, incl veel biologisch. Nette 

winkel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus Ruime sortering aantrekkelijke aanbiedingen 

(soms) geen risico parkeerbon 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus We komen er bijna dagelijks en er is zelden iets 

niet meer aanwezig 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus dorrestein Veel keus - redelijke prijs - goede service 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Plus dorrestein Zeer behulpzaam personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus markt Goed assortiment en dichtbij 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt  

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Door de verbouwing ruimere assortiment 

gekregen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Fijne winkel en redelijke prijzen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Fijne winkel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Nadat de plus geheel verbouwd is , is de plus 

een fijne winkel om boodschappen te halen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Omdat ik daar werk , haha 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus supermarkt Dorrestein Qua winkel goed verlicht, ruim opgezet, goede 

verse producten. Ik kom er minder graag 

omdat het personeel de klanten negeert. 

Bezoek lijkt niet gewaardeerd te worden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Plus wensveen Mooie winkel, vriendelijk personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Primera Altijd vriendelijk en snelle bediening, ruim 

aanbod van producten en diensten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Primera de filmfreak Versturen en ontvangen van pakjes, zowel van 

postnl als van dhl. Helaas bieden ze (nog?) 

Geen kiala aan. Postzegels halen, als ze op zijn. 

Primera zit op loopafstand, en de 

medewerkers (her)kennen je als je er een paar 

keer geweest bent. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Reigerhof Hier halen we meestal de dagelijkse 

boodschappen. Goede prijs- en 

prestatieverhouding, doch bovenal een meestal 

een vriendelijke bediening (aan de kassa etc). 

Nieuwerkerk aan den IJssel Riviera maison  

Nieuwerkerk aan den IJssel Schoenmaker Reigerhof Voorziet in een behoefte, vriendelijke mensen, 

servicegericht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Schoenreparatie / stomerij Klantgericht, snel, kundig 

Nieuwerkerk aan den IJssel Shoeby  

Nieuwerkerk aan den IJssel Shoeby Ruime wisselend aanbod van kleding, zeer 

prettig personeel en veel aandacht voor de 

klanten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Shoeby Uitstekende service 

Nieuwerkerk aan den IJssel Slagerij in de reigerhof Goede spullen en onwijs vriendelijk personeel. 

Leven ook echt met je mee en vragen ook naar 

de dingen terug. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Slagerij Rene van Schaik Vriendelijk, topproducten, variatie, kennis 

Nieuwerkerk aan den IJssel Slger in Dorrestein  

Nieuwerkerk aan den IJssel Supermarkt Je kunt er van alles halen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Supermarkt Maak daar het meeste gebruik van 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Supermarkt Plus Ruime winkel, nu goed sortiment 

Nieuwerkerk aan den IJssel Teus den Toom Goede slagerij met klantvriendelijk personeel 

en vooral verstand van zaken 

Nieuwerkerk aan den IJssel Van der Dussen Meest klantvriendelijk 

Nieuwerkerk aan den IJssel Van der Linde binnen Omdat het de winkel van mijn broer was. Een 

echt Nieuwerkerkse winkel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Verschillende winkels Bakker en slager, supermarkt, grote winkels 

zoals de hema zijn niet ruim gesorteerd. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Visboer Altijd vriendelijk en goede kwaliteit 

Nieuwerkerk aan den IJssel Visboer - reigerhof Klantvriendelijk en goede producten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Visboer reigerhof Wij vinden vis lekker en hij heeft goede 

kwaliteit. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Viswinkel Goede kwaliteit en fijn / zeer vriendelijk 

personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Viswinkel nieuwerkerk  

Nieuwerkerk aan den IJssel Voorheen Wim Bos Prettige personeel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels zoals kruidvat en de 

Hema. 

Ze hebben een breed aanbod in een goede 

prijsklasse 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zijn er diverse De kleiner winkels hebben meer aandacht voor 

hun product en klant 

Zevenhuizen Bac  

Zevenhuizen Bac Nemen de tijd voor je en helpen je netjes 

Zevenhuizen Bakker amerlaan Kwaliteit en service 

Zevenhuizen Bakker ammerlaan Altijd vers brood 

Zevenhuizen Bakker Ammerlaan Brood van de echte bakker 

Zevenhuizen Bakker ammerlaan Enige waar ik kom, waar alles naar mijn 

klwaiteitseisen voldoet. 

Zevenhuizen Bakker ammerlaan Fijn om daar verse producten te halen 

Zevenhuizen Bakker ammerlaan Goede producten, ruime openingstijden en 

vriendelijk personeel 

Zevenhuizen Bakker ammerlaan Zeer klantvriendelijk 

Zevenhuizen Bakkerij Klant vriendelijk, vers, klein schalig, 

gespecialiseerd 

Zevenhuizen Boode rijwielen Goede service 

Zevenhuizen Dat was de DA drogist Vriendelijk personeel; goede service 

Zevenhuizen De bakker Goed brood, vriendelijk personeel 

Zevenhuizen Fa. Schotte Vriendelijke behandeling en sortering 

Zevenhuizen Fixet Klantvriendelijken als zij iets niet hebben 

wordt het besteld. 

Zevenhuizen Flowers & Feelings en Masters 

Tea and Coffee 

Dit zijn uitstekende speciaalzaken voor resp. 

Bloemen en koffie en thee. 

Zevenhuizen Gall & gall Persoonlijke aandacht van een vakbekwame 

ondernemer. 
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Zevenhuizen Gall en gall  

Zevenhuizen Gazelle fietsenwinkel Mooie nette zaak 

Zevenhuizen Groentewinkel en Keurslager Twee zeer goed georganiseerde en naar mijn 

idee mensen die het snappen. 

Zevenhuizen Het mekka Goede kwaliteit en uitstekend ondernemer 

Zevenhuizen Het Mekka was dit. Nu Masters 

koffie en thee. 

Geweldige producten waar je echt van geniet. 

Geef ik heel graag meer geld aan uit. Ik hoop 

ook dat de slager biologisch vlees zal 

verkopen. Goede kwaliteitsproducten uit de 

buurt. Old bakery is leuk en knap wer door 

diversiteit in aanbod. 

Zevenhuizen Hubo Service 

Zevenhuizen Hubo / novy Redelijk compleet aanbod, deskundig 

personeel 

Zevenhuizen Ik ga alleen naar Jumbo en 

Kruidvat soms naar de 

Groentewinkel en ik ben blij dat 

we een chinees hebben. 

Jumbo: je moet wel (dagelijkse boodschappen), 

Kruitvat: om de aanbiedingen 

Zevenhuizen Jombo Goed en dagelijkse boodschapen 

Zevenhuizen Jumbo  

Zevenhuizen Jumbo  

Zevenhuizen Jumbo  

Zevenhuizen Jumbo  

Zevenhuizen Jumbo  

Zevenhuizen Jumbo Behoorlijk assortiment en redelijke prijzen. 

Zevenhuizen Jumbo Daar ga ik dagelijks naar toe voor mijn 

boodschappen. Ik vind het makkelijker om 

alles bij één winkel te halen 

Zevenhuizen Jumbo De enige winkel waar ik regelmatig kom 

Zevenhuizen Jumbo Enige supermarkt 

Zevenhuizen Jumbo Er i geen alternatief 

Zevenhuizen Jumbo Er is niks anders 

Zevenhuizen Jumbo Goed assortiment 

Zevenhuizen Jumbo Groot assortiment 

Zevenhuizen Jumbo Groot assortiment, vriendelijk personeel, 

goede kwaliteit 

Zevenhuizen Jumbo Groot assortiment. 

Zevenhuizen Jumbo Is matig want is de enige 

Zevenhuizen Jumbo Klant vriendelijk, eerlijke prijzen en leuke 

acties. 

Zevenhuizen Jumbo Makkelijk voor vergeten boodschappen, of bij 

onverwachts bezoek 

Zevenhuizen Jumbo Mijn dagelijkse boodschappen tegen een goede 
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kwaliteit prijsverhouding 

Zevenhuizen Jumbo Omdat er geen andere supermarkt is! 

Zevenhuizen Jumbo Prettig, goed voorzien, goede kwaliteit voor 

geld 

Zevenhuizen Jumbo Ruim assortiment 

Zevenhuizen Jumbo Ruim en redelijk geprijsd aanbod 

Zevenhuizen Jumbo Vriendelijk personeel, ruime openingstijden, 

groot assortiment, goede prijs kwaliteit 

verhouding 

Zevenhuizen Jumbo Ze hebben alles, goede prijjs/ kwaliteit 

verhouding, goede service. 

Zevenhuizen Jumbo en kruidvat Betaalbaar en bekend 

Zevenhuizen Kaasmekka Fijne winkel, goede producten, leuk personeel. 

Helaas is deze winkel er niet meer. 

Zevenhuizen Kippenboer Wonen vlak naast de kippenboer Dijkshoorn 

op de Wollefoppenweg oud verlaat 

Zevenhuizen Kruidvat  

Zevenhuizen Kruidvat  

Zevenhuizen Kruidvat Altijd makkelijk! En goede aanbiedingen 

Zevenhuizen Kruidvat Goedkope drogist met van alles en nog wat te 

koop 

Zevenhuizen Kruidvat Heeft goede aanbiedingen en is niet duur. 

Zevenhuizen Kruidvat Jumbo waardeloze supermarkt, bakker slechte 

kwaliteit brood.. Bac is ook prima voor 

kindervoeding.  Kruidvat is altijd goed. 

Zevenhuizen Kruidvat Leuke aanbiedingen 

Zevenhuizen Kruidvat Veelzijdig, vaak open aardig personeel 

Zevenhuizen Master's Tea and coffee Je wordt  goed geholpen. 

Zevenhuizen Mekka Prima kwaliteit en groot aanbod. Is inmiddels 

helaas weg en nu maar afwachten hoe het 

verder gaat. 

Zevenhuizen Novi Heeft meestal alles wat ik nodig heb en anders 

kunnen ze er wel aan komen. 

Zevenhuizen Novy/hubo  

Zevenhuizen Novy/hubo Goed assortiment, heel goed advies en 

vriendelijk personeel 

Zevenhuizen Slagerij tol  

Zevenhuizen Taartwinkel Keuze, ingericht op alle wensen van alle 

bewoners. Voor ieder een keuze 

Zevenhuizen Tot 4 februari: het Kaas Mekka; 

daarna: de Wereldwinkel 

Kaasmekka: daar hadden ze goede verse 

spullen - vleeswaren gesneden terwijl u wacht, 

goed assortiment. Wereldwinkel: nu prachtig 

ingericht, aantrekkelijk ook voor cadeautjes, 



 

Rapportage Onderzoek Koopstromen – Gemeente Zuidplas – maart 2017 – DUO Market Research  70

Onderzoek Koopstromen 

 

vriendelijke vrijwilligers. 

Zevenhuizen Van Bakker Ammerlaan  

Zevenhuizen Viskraam op vrijdag bij de 

Jumbo 

Vers en goed product 

Zevenhuizen Voorheen kaas mekka Goede service, fijne producten, helaas nu weg, 

hopelijk opvolger van tol ook goed 

Zevenhuizen Voorheen Kaasmekka  

Zevenhuizen Was het Mekka Helaas is die weg. Kwaliteit en leuk personeel. 

Zevenhuizen Welkoop Hier wil ik nog wel eens snel en goed slagen. 

Zevenhuizen Zuid Goede service, lokale ondernemer, goed 

assortiment, 

Zevenhuizen Zuid underwear Ze helpt je altijd super goed 

 

 

 

Vraag 18 

Antwoorden bij de vraag: Wanneer u niet in Zuidplas winkelt, naar welke omliggen? 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle Bleiswijk 

Moerkapelle Boskoop 

Moerkapelle Delft 

Moerkapelle Den Haag, Amsterdam en Leiden 

Moerkapelle Noordoostpolder(flevoland) 

Moerkapelle Stolwijk, bergambacht, delft 

Moerkapelle Waddinxveen, den haag 

Moordrecht Alphen aan den Rijn 

Moordrecht Bezorgen via Albert 

Moordrecht Den haag 

Moordrecht Den haag 

Moordrecht Dordrecht 

Moordrecht Internet 

Moordrecht Leidschenhage 

Moordrecht Online 

Moordrecht Online winkelen 

Moordrecht Utrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Alexanderpolder, Lusthofstraat, Capelle 's Gravenland 

Nieuwerkerk aan den IJssel Amsterdam 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bij mijn werk in Den Haag Centrum 

Nieuwerkerk aan den IJssel Cor kieboomplein 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den Bosch, Utrecht e.a. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag centrum 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag. Oegstgeest  laren 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ermel, Harderwijk (recreatiewoning) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groothandel Barendrecht/Delft 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hesseplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hoogvliet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet natuurlijk ;-) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Krimpen aan e en ijssel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lageland alexanderpolder 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lick in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Makro barendrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Online 

Nieuwerkerk aan den IJssel On-line 

Nieuwerkerk aan den IJssel Online bestellen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Oosterhout, vanwege familie die daar woont. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam binnenhof (betere kaasspecialist). Voor kleding naar Emmer-compascuum. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam hesseplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Hesseplaats (markt) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam kralingen en hilgersberg 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Zevenkamp (Dirk van den Broek) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp (lidl, dirk) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp en ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp(ambachtsplein) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam, den haag, utrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel 'S-Gravenhage 

Nieuwerkerk aan den IJssel Via internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Woerden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zevenkamp/ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zoeterwoude 

Zevenhuizen Alphen aan den Rijn 

Zevenhuizen Berkel en roodenrijs 

Zevenhuizen Bleiswijk 
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Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Den haag 

Zevenhuizen Den haag 

Zevenhuizen Den haag 

Zevenhuizen Den Haag en Amsterdam 

Zevenhuizen Hesseplaats en Ambachtsland 

Zevenhuizen Rotterdam hesseplaats 

Zevenhuizen Rotterdam ommoord 

Zevenhuizen Rotterdam ommoord 

Zevenhuizen Rotterdam West bij mijn werk (lunch) 

Zevenhuizen Rotterdam zevenkamp 

Zevenhuizen Webwinkels 

Zevenhuizen Westland 

Zevenhuizen Zevenkamp 

Moerkapelle Bleiswijk 

Moerkapelle Boskoop 

Moerkapelle Delft 

Moerkapelle Den Haag, Amsterdam en Leiden 

Moerkapelle Noordoostpolder(flevoland) 

Moerkapelle Stolwijk, bergambacht, delft 

Moerkapelle Waddinxveen, den haag 

Moordrecht Alphen aan den Rijn 

Moordrecht Bezorgen via Albert 

Moordrecht Den haag 

Moordrecht Den haag 

Moordrecht Dordrecht 

Moordrecht Internet 

Moordrecht Leidschenhage 

Moordrecht Online 

Moordrecht Online winkelen 

Moordrecht Utrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Alexanderpolder, Lusthofstraat, Capelle 's Gravenland 

Nieuwerkerk aan den IJssel Amsterdam 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bij mijn werk in Den Haag Centrum 

Nieuwerkerk aan den IJssel Cor kieboomplein 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den Bosch, Utrecht e.a. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag 
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Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag centrum 

Nieuwerkerk aan den IJssel Den haag. Oegstgeest  laren 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ermel, Harderwijk (recreatiewoning) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Groothandel Barendrecht/Delft 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hesseplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hoogvliet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Internet natuurlijk ;-) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Krimpen aan e en ijssel 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lageland alexanderpolder 

Nieuwerkerk aan den IJssel Lick in Capelle 

Nieuwerkerk aan den IJssel Makro barendrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Online 

Nieuwerkerk aan den IJssel On-line 

Nieuwerkerk aan den IJssel Online bestellen 

Nieuwerkerk aan den IJssel Oosterhout, vanwege familie die daar woont. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam binnenhof (betere kaasspecialist). Voor kleding naar Emmer-compascuum. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam hesseplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Hesseplaats (markt) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam kralingen en hilgersberg 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam Zevenkamp (Dirk van den Broek) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp (lidl, dirk) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp en ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam zevenkamp(ambachtsplein) 

Nieuwerkerk aan den IJssel Rotterdam, den haag, utrecht 

Nieuwerkerk aan den IJssel 'S-Gravenhage 

Nieuwerkerk aan den IJssel Via internet 

Nieuwerkerk aan den IJssel Woerden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zevenkamp 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zevenkamp/ommoord 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zoeterwoude 

Zevenhuizen Alphen aan den Rijn 

Zevenhuizen Berkel en roodenrijs 

Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Bleiswijk 

Zevenhuizen Den haag 

Zevenhuizen Den haag 
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Zevenhuizen Den haag 

Zevenhuizen Den Haag en Amsterdam 

Zevenhuizen Hesseplaats en Ambachtsland 

Zevenhuizen Rotterdam hesseplaats 

Zevenhuizen Rotterdam ommoord 

Zevenhuizen Rotterdam ommoord 

Zevenhuizen Rotterdam West bij mijn werk (lunch) 

Zevenhuizen Rotterdam zevenkamp 

Zevenhuizen Webwinkels 

Zevenhuizen Westland 

Zevenhuizen Zevenkamp 

 

 

Vraag 21 

Antwoorden “anders, namelijk” bij de vraag: Welke aankopen doet u (weleens) via internet? 

• Alleen als iets niet in de winkel te koop is                                                                                                                                                                                                                                                       

• Auto onderdelen , verf                                                                                                                                                                                                                                         

• Cadeautjes                                                                                                                                                                                                                                                

• Caravan-accessoires                                                                                                                                                                                                         

• Cartridges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Cartridges, zaaigoed, inmaakketel                                                                                                                                                                                                                                                      

• Creativiteit                                                                                                                                                                                                                                             

• Dier benodigdheden                                                                                                                                                                                                         

• Dierenbenodigdheden                                                                                                                                                                    

• Dierenbenodigdheden                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Dierenbenodigdheden, haarlak/gel, contactlenzen                                                                                                                                                                                                         

• Dierenproducten.                                                                                                                                                                                                    

• Dierenvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Dierenvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Diervoeders                                                                                                                                                                                                                                      

• Diervoeding                                                                                                                                                                                                        

• Diervoeding; drank                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Doe het zelf artikelen                                                                                                                                                                                                                                                        

• Drogist                                                                                                                                                                                                                                         

• Drogisterij artikelen                                                                                                                                                                                       

• Drogisterijartikelen                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Fietsonderdelen                                                                                                                                                                                                                                                        

• Foto's en fotoalbums                                                                                                                                                                                                                     

• Foto bedrukking , kaarten versturen                                                                                                                                                                        

• Gereedschap                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Grote duurdere aankopen en minder algemene aankopen                                                                                                                                                                                                                   

• Hobby klein spul                                                                                                                                                                                                                        
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• Hobbyartikelen                                                                                                                                                                                      

• Hondenvoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Hondenvoer en supplementen                                                                                                                                                                                                                                     

• Huisdier toebehoren                                                                                                                                                                                                                                       

• Inkt patronen, electra like stofzuiger                                                                                                                                                                                      

• Kattenvoedsel + tickets voor bioscoop, theater etc.                                                                                                                                           

• Koffie bonen                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Medicijnen                                                                                                                                                                                                                                               

• Medische producten voor dieren                                                                                                                                                                                             

• Motoren onderdelen                                                                                                                                                                     

• Motoronderdelen                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Onderdelen                                                                                                                                                                                                                                              

• Onderdelen                                                                                                                                                                                                          

• Orion bezorgwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Printercartidges                                                                                                                                                                                                                                                               

• Racefietsonderdelen                                                                                                                                                                                                                              

• Tickets voor concerten, bioscoop, beurs, etc.                                                                                                                                                                      

• Topografische wandelkaarten                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Varieert                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Voedingssupplementen                                                                                                                                                                                                                            

• Wijn                                                                                                                                                                                                        

• Wijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Wijn                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Wijn                                                                                                                                                                                                                                     

• Wijn                                                                                                                                                                                                       

• Wijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Wijn, vogelvoer, tuinartikelen                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Vraag 22 

Antwoorden “anders, namelijk” bij de vraag: Welke aankopen doet u (weleens) via internet? 

• Aanbod dat ik fysiek op dat moment niet kan vinden                                                                                                                                                                                                        

• Aanbod niet in fysieke winkel beschikbaar                                                                                                                                                                                   

• Alleenstaande ouder                                                                                                                                                                           

• Als ze ergens mijn maat niet hebben bestel ik het wel eens                                                                                                                                                                                                                             

• Beschikbaarheid producten                                                                                                                                                                                                                                

• Besparing van moeite de deur uit te gaan                                                                                                                                                                                   

• Boodschappen via AH: gemak en/of tijdens ziekte                                                                                                                                        

• De winkels in Moordrecht bieden het niet aan                                                                                                                                                                                                                                          

• Deze producten zijn niet te krijgen in mijn dorp.                                                                                                                                                                                                       

• Door de hoge parkeer tarieven maken de gemeentes het winkelen voor gespecialiseerde 

doelen onaantrekkelijk  !!!                                                                                                                                                                                                                                  
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• Een simpele trui of blouse is hier niet te krijgen,wasmachine of TV  kopen met goed 

advies is alleen in de buurt gemeente nog aan wezig.                                                                                                                                                                           

• En ik krijg precies het merk/type welke ik wil hebben.                                                                                                                                                                                                                         

• Exclusief aanbod                                                                                                                                                                                                                                 

• Geen cdwinkels in de buurt                                                                                                                                                                                         

• Geen drukte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Geen geschikte winkels in eigen omgeving                                                                                                                                                                                                                                      

• Geen parkeerkosten/problemen; vermijden van grote drukte                                                                                                                                                                                        

• Geen winkel voorkleding, schoenen en huishoudelijke apparaten in dorp                                                                                                                                       

• Gekozen product is universeel (in elke winkel hetzelfde), mogelijkheid om snel bepaalde 

producten te vinden en te vergelijken inclusief reviews lezen                                                                                                                                                      

• Gemak                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Gemak                                                                                                                                                                                                                                    

• Gemak                                                                                                                                                                                                      

• Gemak                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Gemak                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Gemak (van bv levering en makkelijk retour)                                                                                                                                                                                             

• Gemak en geen onnodige reiskosten (zonder daarbij aan het milieu te denken!; dat kan 

ook namelijk. Denk aan uw vraagstelling!)                                                                                                                                                                                                         

• Gemakkelijk kiezen                                                                                                                                                                                                                                        

• Gezondheid en soms goedkoper                                                                                                                                                                                                

• Goed te vergelijken vanuit de luie stoel                                                                                                                                                      

• Heb ik keuze                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Het is makkelijk                                                                                                                                                                                                                                         

• Het juiste artikel kunnen kopen wat je nodig hebt                                                                                                                                                                          

• Hoef geen parkeergeld te betalen                                                                                                                                                       

• Iets speciaals  via internet                                                                                                                                                                                                                                                          

• In Zevenhuizen niet beschikbaar                                                                                                                                                                                                                         

• Is niet verkrijgbaar                                                                                                                                                                                                

• Kan ik niet in de gemeente voor terecht!                                                                                                                                              

• Makkelijk                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Makkelijker ivm winkeltijden en zeker dat het op voorraad is                                                                                                                                                                                     

• Makkelijker kiezen                                                                                                                                                                                                 

• Makkelijker kiezen uit groter aanbod                                                                                                                                           

• Moeilijk ter been dus gemakkelijk                                                                                                                                                                                                                                             

• Mogelijkheid om meerdere producten/ productinformatie te vergelijken om te komen tot 

een keus.                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Must bv vliegtickets                                                                                                                                                                                        

• Niet  te vinden in de winkels in de buurt.                                                                                                                                    

• Niet in het dorp te krijgen                                                                                                                                                                                                                                            

• Niet in moerkapelle te koop bv e book, kleding, schoenen.                                                                                                                                                                                

• Niet verkrijgbaar in het dorp, betere aanbieding                                                                                                                                                           
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• Niet verkrijgbaar in mijn woonplaats                                                                                                                                                                                                                                                                

• Op het dorp heb je niet wat ik zoek                                                                                                                                                                                                                                   

• Op je gemak uitzoeken en  thuis passen                                                                                                                                                                                                  

• Overdag niet in gelegenheid ivm kleine kinderen of gebrek aan vervoer                                                                                                                               

• Prijsvergelijking                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Product - bv. Wit koffiezetapparaat - is niet voorradig/te koop in reguliere winkels                                                                               

• Producten zijn in Zevenhuizen niet te koop                                                                                                                                                                                                                

• Relaxte omgeving                                                                                                                                                                                                            

• Ruime retourmogelijkheden                                                                                                                                                                     

• Rustig orienteren en informatie lezen geen opdringerige verkopers,andere dag meestal in 

huis zonder sjouwen                                                                                                                                                                                  

• Sommige artikelen zijn niet/moeilijk verkrijgbaar in gewone winkels (in de regio)                                                                                                                                                                        

• Soms koop ik kleding bij een vast bedrijf die een beetje mijn smaak vertegenwoordigt                                                                                                                                       

• Soms niet beschikbaar in een winkel, wel via internet                                                                                                                                  

• Thuis kunnen passen.                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Tweede hands boeken                                                                                                                                                                                                                                     

• Vaak 2e hands                                                                                                                                                                                                       

• Vaak is de maat niet op voorraad in de winkel en dan koop ik het op internet, dit betreft 

vooral schoenen                                                                                                                                                                                                          

• Worden thuisbezorgd                                                                                                                                                                                                                                                            

• Ziek      

 

 

Vraag 23 

Antwoorden “ja, namelijk”bij de vraag: De gemeente Zuidplas heeft een grote 

duurzaamheidsambitie. Heeft u ideeën op welke wijze die vertaald kunnen worden naar de detailhandel 

(winkelaanbod) in de gemeente? 

 

Vaker genoemde antwoorden zijn: meer biologische producten, een kringloopwinkel en 

verpakking verminderen. 

• Aanbod van lokale artikelen/producten, besparende voorzieningen zoals led-verlichting, 

duurzame en herbruikbare (bouw- en gebruiks-)materialen zoals hout en karton ipv 

plastic, energie opwekken met zonnestroom en/of windturbine op daken, electrische 

fiets/auto laadpaal, busvervoer gratis tussen trein/metrostation en omliggende 

winkelcentra tijdens de reguliere openingstijden                                                                                                                                                                           

• Afschaffen. Winkeliers in deze dorpen hebben het al moeilijk dus dit is niet de doelgroep 

om een ambitie op te hebben anders dan zorgen dat ze overleven. Mocht het toch moeten 

dan door gebouwen aan te bieden tegen voordelige tarieven die milieu vriendelijk 

verwarmt en voorzien van stroom worden.                                                                                                                                                                                                                        

• Alleen winkels handhaven die dit ondersteunen en dus alleen top kwaliteit aanbieden, in 

milieu verantwoorde verpakkingen en niet geproduceerd in lage lonen landen.                                                               
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• Als er meer winkelaanbod is in zevenhuizen dan hoef ik de auto niet te pakken om voor 

mijn aankopen naar gouda, zoetermeer, nesselande of waddinxveen te gaan. Zie terug 

voor welke winkels ik hier mis!!!                                                                                                                                                                                                                               

• Begrip is vooral een hype. Voor bio winkels is omvang gemeente te klein. Accepteer 

gewoon dat die winkels in de omgeving al te vinden zijn. Niet alles hoeft in de gemeente 

te zijn.                                                                                                                                                                                                                                            

• Beter ov                                                                                                                                                                                                                                                  

• Betere ov-verbindingen met de winkelgebieden                                                                                                                                                                               

• Betere verbinding tussen winkelaanbod en internetaanbod; meer integratie van de twee 

kanalen. B.v. Adam; winkel en website zijn complementair                                                                                                                   

• Bezorgen boodschappen met elektrische auto of met fietskoerier                                                                                                                                                              

• Bied meer winkelruimte aan en doe niet zo moeilijk met afgeven van vergunningen ik ken 

een aantal ondernemers die willen groeien maar waar moeten ze heen in moordrecht? Op 

t industrieterrein of oude dorp verkoop je vrijwel niets omdat je dan uit de loop zit...                                                        

• Bij ons in de buurt komen steeds meer koerierdiensten. Ook ah bezorgen. De gemeente 

kan stimuleren dat deze koeriers gebruik maken van elektrische auto's. Een ander 

alternatief is meer afhaalpunten (zodat ook de buren niet worden opgescheept met de 

boodschappen van een ander).                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Biologische slager - markt met lokale producten                                                                                                                                                                                                          

• Bredere en betaalbaar aanbod                                                                                                                                                                                               

• De duurzaamheidsambitie opgeven. Als de lokale winkels het hoofd niet boven water 

houden heb je fors extra verkeer. Laat ze dus iedere cent besteden aan het overleven en 

klanten binnenhalen, en niet aan duurzaamheid.                                                                                                                                                                                                                               

• De grote supermarkten hebben meestal aanbiedingen in grootverpakkingen, dus voor 

gezinnen. Supermarkten zouden aanbiedingsprijzen ook voor kleine hoeveelheden 

moeten hanteren. Ook zouden er meer biologische kramen op de markt moeten komen. 

Voor de winkels mogen prullenbakken komen waar je afval kunt scheiden (papier, blik, 

plastic) er zouden wekelijks recepten moeten verschijnen met pakketten waar de juiste 

hoeveelheid ingredienten in zit zodat je niet overal grote pakketten van hoeft te kopen 

waarvan je de inhoud niet helemaal gebruikt.                                                                                                                          

• De vestiging van een supermarkt lidl in dorrestein voor eens en altijd V e r g e t e n !!! 

Duurzaamheid heeft uitsluitend en alleen te maken met prettige woonomstandigheden 

zonder extra vervuiling van straat maar vooral lucht voor bewoners..... Zie de recente zeer 

kwalijke rapporten van de who en onze ghz longarts wonend in dorrestein  die kunt u 

opnieuw opvragen bij initiatiefgroep rabobankgebouw via rabonieuwerkerk@gmail.com   

d o e n !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Degelijke en vertrouwde winkels (ketens)                                                                                                                                                                             

• Detailhandel/winkeliers stimuleren tot energie besparende maatregelen                                                                                                                  

• Direct contact per winkel met de klanten.                                                                                                                                                                                                                                       

• Dit is zaak voor ondernemers, niet voor de gemeente. Gemeente, hou je bij je leest.                                                                                                                                                               

• Doe wat aan de leegstand aan winkels. Zorg dat er minder winkels komen. Denk ook 

goed na of dat nieuwe gemeentehuis wel nodig is. Waarom moest de bieb naar de 
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batavier? Nu nog meer leegstand in reigerhof. Kan die lidl niet ergens in reigerhof 

komen?                                                                                                                                                                                                                           

• Dorpen vriendelijker maken voor fietsers. Meer fietspaden. Meer fietsen stallingen.                                                                                             

• Dorrestein korter bereikbaar vanuit esse hoog en esse  laag                                                                                                                                                                                                                    

• Duurzaamheid is niet belangrijk                                                                                                                                                                                                                  

• Een duurzaam winkel gebied                                                                                                                                                                                   

• Een scharrelslager op het dorp zou zeer prettig zijn ipv wederom een slager (kip) die bio-

industrievlees verkoopt!                                                                                                                                                                                          

• Eerst zorgen dat alle leegstaande winkels weer in gebruik zijn, voordat er nieuwe worden 

gebouwd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Electriciteits winkel                                                                                                                                                                                                                     

• Er is in de supermarkten een gering aanbod van duurzame/biologische producten,dit 

zouwat meer mogen zijn.                                                                                                                                                                                                                                

• Fairtrade, biologische (lokale) artikelen zoals vlees en kaas.                                                                                                          

• Gebruik stillere vrachtwagens leveranciers, betere clustering aanlevering goedere n                                                       

• Gebruik van minder verpakkingen                                                                                                                                                                                                          

• Geen leegstand in de winkels en het onderhoud aan de omgeving beter bijhouden 

zwerfvuil straattegels die niet goed zijn neergelegd daar aandacht aan besteden.                                                                                                  

• Gezamenlijke inkoop en levering. Streekproducten inkopen. Zoveel mogelijk nederlandse 

anders europese producten inkopen.                                                                                                                                                                                                                                 

• Gezonde concurrentie en geen grote winkelketens in het dorp.                                                                                                                                   

• Goed bereikbare winkel buiten de dorpskern, en geen blauwe parkeerzone                                                                                     

• Goedkope supermarkt                                                                                                                                                                                                                                       

• Goedkopere huren voor de winkeliers, zodat winkels open kunnen blijven, dat houdt het 

gezellig in het dorp.                                                                                                                                                                                                                                              

• Goeie biologische winkel met levensmiddelen                                                                                                                                             

• Groter assortiment in vleesvervangers en meer lokale producten                                                                                            

• Grotere winkels realiseren met daardoor groter assortiment, en centreer de winkels op 1 

locatie. Hierdoor hoeft de klant niet van winkelcentrum naar winkelcentrum te reizen. 

Ook het concept van de grote supermarkten in het buitenland spreekt mij aan, waarbij 

ook veel non-food (kleding, etc) samen met de gewone boodschappen kan worden 

aangeschaft en afgerekend.                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Handhaven van het huidige niveau. Niet meer externe winkels toestaan.                                                                                                                                                

• Het gebruik van verpakkingen beter regelen: minder plastic in supermarkten. Papieren 

zakken voor fruit bv.                                                                                                                                                                                                          

• Het legaliseren van het wonen in recreatiewoningen, allemaal klanten voor de plaatselijke 

middenstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Hoewel dit een lastige en onduidelijke vraag is denk ik aan een winkel met adviezen over 

zonnewering en energie, duurzaamheid van welke producten en uit milieu-oogpunt.                                                                                                                     

• Hou het parkeren gratis. Ik kom zelf bijna altijd op de fiets, maar als parkeren betaald zou 

worden dan zou ik uitwijken naar een andere gemeente en met de auto gaan (als het 

bijvoorbeeld hard regent)!                                                                                                                                                                                                                                                                     
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• Ik heb geen idee en dat wil ik graag zo houden.                                                                                                                                 

• Ik ken de ambitie niet, maar dit kan op verschillende manieren zoals duurzame energie 

gebruik als nieuwe concepten ontwikkelen.                                                                                                                                                

• Ik zou graag winkelen bij een natuurvoedingswinkel.                                                                                                                                                                                              

• In de supermarkten, bij bakkers en andere eetgelegenheiden bij de groente- en 

fruitafdeling het plastic vervangen door papierenzakken. Gewoon zoals vroeger. In de 

koelkast blijft de groente langer vers. Bovendien beter voor de gezondheid omdat je 

minder plastic deeltjes binnen krijgt.                                                                                                                                                                                

• In een winkelcentrum een  koffiehoek  Dames en herentoiletten                                                                                                                  

• Invoeren van statiegeld voor blikjes en kleine petflessen.                                                                                                                                                                                                              

• Inzamelen gebruikte artikelen voor snuffelmarkt of azc's in ruil voor kortingsbonnen. 

Verkoop tweedehands kinderkleding, marge 30% voor de eigenaar, rest voor specifiek 

potje van de gemeente Verpakkingsvrije winkel of winkelen stimuleren                                                                                                                                

• Inzamelen oud frituurvet                                                                                                                                                                                   

• Ja zeker graag zouden wijn als bewoner van de 's-gravenweg zien dat de gemeente wat 

meer aan weiligheid doen met de nieuwe industrie terreinen aan de s-gravenweg zijn we 

ons leven niet zeker bellen naar de politie heeft geen zin zij zeggen de weg is er niet voor 

ingericht dus doen ze niets  de bewoners hier voelen ons het rioolputje van nieuwerkerk.                                                                        

• Jaarlijkse kledingbeurs?                                                                                                                                                                                                                                              

• Kringloop winkel                                                                                                                                                                                                                                          

• Kringloopwinkel en braderie.                                                                                                                                                                                                

• Kringloopwinkel terug brengen in nieuwerkerk aan den ijssel op goedkopere lokatie; ook 

goed voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt                                                                                                                                                                                    

• Kringloopwinkel terug, maar dan op een beter zichtbare en bereikbare locatie                                                                              

• Krinloopwinkel, voedselbank                                                                                                                                                                                                                              

• Kwalitatief betere fietsroutes (beter wegdek en meer voorrang) en meer ruimte voor 

fietsenstalling.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Laadpunt voor een elektrische auto bij elk winkelcentrum plaatsen                                                                                                                      

• Letten op verpakkingen                                                                                                                                                                                                                                                                

• Lidl hier openen                                                                                                                                                                                                                                        

• Luister goed naar de wenen van de bevolking en zorg voor aanbod en diversiteit                                                                                                                                      

• Maak van het oude dorp een uitgaanscentrum. Dus meer horeca en terrassen. Ik mis een 

griek.                                                                                                                                                                                                                        

• Meer aanbod biologische producten. Scharrelvlees bij supermarkt of slager.                                                                        

• Meer biologische producten                                                                                                                                                                                                                       

• Meer biologische producten verkopen.                                                                                                                                                                               

• Meer faciliteren dat mensen op de fiets kunnen komen, zoals voldoende ruimte om 

fietsen te parkeren, dit is nu onvoldoende.                                                                                                                                                                                       

• Meer gebruik maken van led-verlichting, meer elektrische laadpalen, daar war kan 

zonnepanelen op het dak. Goed inkopen (niet lang houdbare producten)zodat er minder 

van weggegooid word en de boeken ingaat als derving.                                                                                                                                                                                        

• Meer keuze in de kernen = minder reizen naar andere steden!                                                                                                                                                                                     
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• Meer lokaal, biologisch aanbod                                                                                                                                                                              

• Meer lokale producten/biologische tegen betaalbare prijzen. Extra marktdag in het 

weekend.                                                                                                                                                                                                                 

• Meer mogelijkheden om streekprodukten te kunnen kopen (minder transport)                                                                  

• Meer pick-up points voor bijvoorbeeld rechtstreexs                                                                                                                                                                                       

• Meer winkels met duurzaam aanbod, bijvoorbeeld een winkel zonder verpakkingen.                                                                                                                             

• Mensen meer met de fiets komen en zondag dicht dit ivm de overlast en duidelijk fiets 

route en niet op de stoep fietsen                                                                                                                                                                                   

• Minder extra  plastic om flessen  en blik.                                                                                                                                                                                                                            

• Minder verpakkingsmateriaal                                                                                                                                                                                                             

• Misschien samenwerkingsverbanden tussen ondernemers die elkaar kunnen helpen                                                                                                                        

• Neen, daar heb ik geen ideeën over. Daar denk ik niet over na.                                                                                                        

• Nog minder dingen onnodig in plastic verpakken. Voorbeeld: ik ga kibbeling halen en die 

wordt op een plastic schaaltje gelegd en vervolgens in een papieren zak meegegeven                                                                                           

• Onnodige kunststofverpakkingen vermijden                                                                                                                                                                                                                  

• Overdekte fietsenstalling bij winkelcentra.                                                                                                                                                                                 

• Overschotten winkels aanbieden in "voedselbank ", "groene" winkels extra onder de 

aandacht brengen. Zelf als gemeente ook lokaal en groen inkopen.                                                                                                                                                                         

• Plaatselijk geteelde groente e.d.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Plastic inzameling bij winkelcentra. Dan hoeft die vrachtwagen niet door alle straten te 

rijden om plastic op te halen. En is het ook geen zooitje met al die losse zakken op straat 

en je kunt het dan direct meenemen als je naar de winkels gaat. Hoef je het niet 2 weken te 

bewaren dat in de zomer de maden door de zak kruipen. Ook papier ophalen zou handig 

zijn bij winkelcentrum. Maar dit is goed doel (voetbalvereniging) dus zal wel minder 

makkelijk te organiseren zijn.                                                                                                                                                                    

• Pop up store voor wat meer variatie in het aanbod.                                                                                                                                                                         

• Probeer vestigingsprocedures voor ondernemers in te korten.                                                                                                                            

• Producten die tegen de vervaldatum aanlopen eerder afprijzen                                                                                             

• Radio, tv, audio app.e.d. Meer prijsvechters supermarkt                                                                                                                                                                                                 

• Recycling van meer materialen? Een grotere plantenwinkel in nieuwerkerk (bv intratuin), 

zonnepanelen op het dak? Geen etenswaren weggooien maar producten die bijna over 

datum zijn uitdelen/heel goedkoop aanbieden of naar voedselbank.                                                                                                              

• Reformwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Ruilwinkel                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Ruimere openingsmogelijkheden waardoor minder heen en weer rijden nodig is. 

Misschien ook buiten dorpskernen bepaalde supermarkten toelaten zoals lidl/action                                                                                    

• Steunen van de plaatselijke middenstand op alle mogelijke manieren zodat mensen het 

aantrekkelijk vinden om in eigen dorp te kopen                                                                                                                                                                                                              

• Stimuleert boodschappen doen met de fiets, bijv. Door groene fietstassen met 

gemeentelogo en hoogerwaard voor scherpe prijs aan te bieden. Voer actie en verloot 

prijzen onder bezoekers winkelcentrum die per fiets komen.                                                                                                                                                                                                                    

• Stop dit soort vaage kreten                                                                                                                                                                                                                                                   
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• Streek producten aanbevelen (voeding), kinderen meer bewust maken van lokale 

sourcing (bio boerderij bezoek etc)                                                                                                                                                                                                                                                             

• Terughoudend, omdat de eigen ambitie toneel is (zie vernietigen raadhuis met 

bouwmateriaal uit 1988, nalaten zonnepanelen brede school moordrecht, etc.)                                                                                                                                                                                 

• Transferium buiten het centrum en wandelen het dorp in.. Dus parkeren buiten de kern!! 

Lokale produkten aanbieden of een foodmarket langs de snelweg a20 waar een soort van 

markt is met lokale afgezette (letterlijk) producten.                                                                                                                                                                                                       

• Uit oogpunt van duurzaamheid, is het beter dat er geen nieuwe winkels bij komen.                                                          

• Veel meer biologische arikelen bv kaas, groente , fruit, brood enz. Plus heeft al veel en 

daar ben ik erg blij mee, maar er gaat ook wel het een en ander uit de schappen omdat er 

hier geen vraag naar is. Jammer.                                                                                                                                                         

• Veel minder onnodige verpakkingsmaterialen!                                                                                                                                                                

• Veel minder verpakkingsmateriaal. Aanmoedigen van het door de klant zelf mee te 

nemen bakjes/zakjes/eierdozen.  Zeker bij slager.                                                                                                                                                                         

• Verder terugdringen van plastic. De gemeente mag hierin actiever zijn!                                                                                                                                                                                                

• Verkoop van duurzame producten, biologisch, zonder verpakkingsmateriaal etc.                                                                                                                                                            

• Verkoopmogelijkheden stimuleren voor home-make producten.                                                                                                                                           

• Verpakking reduceren                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Verpakkingen tot een minimum beperken.                                                                                                                                                                                                                         

• Verpakkingsmateriaal afschaffen                                                                                                                                                                             

• Verruim het winkelaanbod zo snel mogelijk in zevenhuizen. Dit scheelt veel 

verkeersbewegibgen naar omliggende gemeenten.                                                                                                                                                                                   

• Voldoende aanbod biologisch/ ecologisch geteeld voedsel. Denk ook aan speciaal 

producten voor bv mensen  met gluten , lactose of ander soort allergieën.                                                                                                                     

• Wat is duurzaamheid!?,  goederen die levenslang meegaan of goederen die je om de paar 

maanden en/ of jaren moet kopen maar dan circulaire of gerecycled zijn!?                                                                           

• Wat wordt er precies bedoeld met duurzaam? Het is een containerbegrip. De gemeente 

moet precies aangeven wat ze ermee bedoelt. Het is een onduidelijke vraag.                                                                                                                                                                           

• We wachten nog steeds op een lidl of aldi                                                                                                                                                                                                                                                           

• Winkel en internet aankopen combineren. Evt. Als de winkel dient te bestaan. De 

winkelaankopen goedkoper te maken dan de inet aankopen.                                                                                                                               

• Winkelbeleid gericht op duurzame winkels                                                                                                                                                                                                

• Zij hebben de ambitie maar doen er verder te weinig aan en zakken steeds verder naar 

beneden. Zie artikel hart van holland van deze week. Verbeterpunt meer aandacht voor 

zonnepanelen, led verlichting, voorlichtingswinkel samenwerking zoeken.                                                                                      

• Zo veel mogelijk her gebruiken. Misschien een winkel waar je  met kapotte spullen voor 

een reparatie naar toe kan gaan en je niet gelijk iets nieuws moet aanschaffen.                                                                                                                             

• Zonne energie via dak winkelcentrum reigerhof en gemeentehuis                                                                                                                                                                                                   

• Zonnepanelen op dak reigerhof,                                                                                                                                                                                                   

• Zonnepanelen op de supermarkt                                                                                                                                                                      

• Zonnepanelen, warmte/koude opslag, led-verlichting                                                                                                                  
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• Zorgen voor minder verpakkingsmateriaa; promoten dat mensen minder gebruik maken 

van hun auto voor de bodschappen                                                                                                                                             

• Zsm de kringloopwinkel terug                                                                                                                                                                                                    

• Zuidplas heeft veel tuinbouwbedrijven dit promoten als streek producten. De 

duurzaamheidsambitie is overigens een lachertje, alle nieuwbouw in de dorpen is zonder 

zonnepanelen, laadpalen voor auto's en zonder warmtekracht installatie's daar valt pas 

winst te behalen                                                                                                                                                                                  

                           

 

Vraag 24 

Afsluitende opmerkingen. 

 

Dorp Antwoord 

Moerkapelle De marktkramen in Moerkapelle zijn niet genoemd, kaas- groente en fruit- en brood. 

Daar kom ik wekelijks? 

Moerkapelle Moerkapelle is ontzettend op Zoetermeer gericht en totaal niet gericht ander dorpen in 

Zuidplas. Hou daar rekening mee en verspil niet teveel geld en energie om mensen naar 

Nieuwerkerk te trekken 

Moerkapelle Zondag dient een winkelsluiting gehandhaafd te blijven om niet alleen om religieuze 

redenen. 

Moerkapelle Zorg voor goede parkeergelegenheid en denk met ondernemers en mensen mee 

Moordrecht Dat het gemeentebestuur hier ook echt wat mee doet. Het gemeentehuis is op valse 

voorwaarden beslist dat er nieuwbouw komt. Word niet naar meningen van inwoners 

gevraagd, het plus beslist toch! 

Moordrecht Goed gerichte vragen en niet te lang 

Moordrecht Ik vind dat een drop als moordrecht met twee supermakten en 2 drogisten niet al teveel 

keuzes aan de bewoners kan bieden als ik dan kijk naar zevenhuizen en nieuwerkerk 

a/d ijssel is dit wel even iets meer ! 

Vroeger waren er schoenen & kleding winkels nu houd dat bij een atelier en een 

kinderkleding zaak op, het zou een must zijn als de scapino of een action dan wel een 

wibra of zeeman zich zou gaan vestigen in moordrecht in plaats van 7 eetgelegenheden 

en drie kroegen !!!! 

Moordrecht Invullen duurt geen 5 min eerder 10. 

Moordrecht Mbt boodschappen ga ik altijd voor gemak en snelheid. Heb weinig tijd om te winkelen. 

Bereikbaarheid is voor mij belangrijk. Ook nieuwe winkels zou ik centraal willen 

hebben op het pleintje. Of wellicht beter aangeven met bordjes als er andere winkels 

beschikbaaar zijn. (Soort wegwijzer). 

Misschien leuk idee om op schoolplein biologische producten te verkopen en gelijk de 

kinderen wat te leren over het land etc. Soort thema verkopen en misschien 

duurzaamheid aan bod te brengen en recyclen. 

Moordrecht Ook bij dit onderzoek weer het gevoel dat het uitgangspunt is dat de gemeente 

Zuidplas zo ongeveer zelfvoorzienend moet zijn. Hoeft echter niet. Het is geen schande 

als iets niet in de gemeente is. 

Moordrecht Redactie van de antwoordmogelijkheden nogal ongelukkig [zie antwoorden]. 
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Nieuwerkerk aan den IJssel 100,00 euro aan boodschappen; bedoelt u wekelijks? Daar kom ik niet aan toe! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Bijzonder jammer dat de plaatselijke middenstand zo weinig ondersteund is door de 

gemeente dat de aantrekkelijke winkels weg zijn en de goedkope rommelzaken blijven/ 

komen m'n in de non food. Er lijk zelfs sprake van een outlet centrum in Zoetermeer 

terwijl er al overbewinkeling is in de regio! Gaat ten koste van de winkels in de 

Zuidplas. Ook onzin om in elke kern een Litle of een Aldi te bevorderen. Weinig 

duurzaam en slecht voor de plaatselijke supermarkten 

Nieuwerkerk aan den IJssel Daar ik darmpatient ben (en met mij vele mensen) zou ik het fijn vinden als er openbare 

toiletten bij winkelcentra zouden komen. Hier schiet deze voorziening tekort. 

Nieuwerkerk aan den IJssel De meeste boodschappen halen wij bij Lidl in Capelle. 

Mocht Lidl naar Nieuwerkerk komen dan niet in een woongebied, zoals in de oude-

Rabo. (Mileuaspecten en enorme overlast) 

Nieuwerkerk aan den IJssel De verhouding 100 euro 70 in en 30 buiten zuidplas wordt gekleurd doordat het aanbod 

niet-dagelijks in zuid plas is beperkt. Voor duurder aankopen witgoed meubels etc. Ga 

je dus al snel buiten de gemeente. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een echt bijzondere winkel zoals een Ikea of Primarkt eventueel een outletstore heeft de 

Zuiplas niet maar zou natuurlijk weleen aanzuigede werking hebben. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een goedkope supermarkt als Aldi of Lidl en niet meer standaard winkels gewoon 

leuke boetieks met schoenen en kleding met liefst locale ondernemers 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een lidl winkel zou een grote bijdrage zijn voor de kleine inkomens 

Nieuwerkerk aan den IJssel Een winkelcentra waar men vriendelijk wordt ontvangen, en waar geen nare lucht 

hangt in de Reigerhof is het niet altijd mogelijk om de visboer niet te ruiken. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Geen grote winkelketens/supermarkten, dan blijft het dorp een dorp. We zitten vlakbij 

rotterdam en gouda voor de grotere inkopen. 

Kleine winkels (niet van de grote ketens) zijn vaak gezelliger en origineler, helaas 

moeten die vaak hun deuren sluiten vanwege de grote concurrentie. Door lager 

huurprijzen, zou de gemeente kunnen stimuleren dat deze winkels toch kunnen blijven 

bestaan of het aandurven om te starten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Geen lidl. Meer kleinere speciaalzaken. Zodat winkelen weer wat gezelliger wordt. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het aanbod van winkels in Zuidplas is ruim voldoende, met name wat betreft 

supermarkten. Volgens mij is er geen enkele noodzaak tot uitbreiding. Outletcentra in 

de regio zullen een negatief effect hebben op het huidige aanbod. Mij lijkt het goed als 

de bestaande middenstand wordt ondersteund en gestimuleerd zodat zij kunnen blijven 

bestaan. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het blijft bijzonder jammer dat in de omgeving van Rotterdam nergens een 

daadwerkelijk grote supermarkt - te vergelijken met een E.Leclerc uit Frankrijk, of een 

Walmart uit de VS - te vinden is. Dit zijn supermarkten met oppervlaktes van twee 

hectare, en daardoor ruimte voor een bijzonder breed assortiment. Nu wordt het 

assortiment steeds beperkt door gebrek aan oppervlakte (evenals de beschikbaarheid, 

leveranties houden niet altijd de verkopen bij, met lege schappen voor bepaalde 

producten als gevolg). Zuidplas zou juist een hoop klandizie uit de regio kunnen 

binnenhalen als er groter wordt gedacht. Bovendien zou het het woongenot aanzienlijk 

vergroten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het enige wat mij altijd verbaasd is dat de parkeergarage bij de Reigerhof nooit 
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veranderd is zodat deze goed gebruikt kan worden. Ik kan op de fiets maar als ik in het 

weekend zie ( vooral met de markt op vrijdag ) hoe er naar een plekje gezocht moet 

worden zou ik als ik dat had uitwijken naar een ander winkelcentrum.  

Dus de vraag of je je auto goed kwijt kan had er van mij bij gemogen. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het openen van de winkels op zondag vind ik persoonlijk erg prettig, zeker gezien de 

drukte die er altijd is op de zaterdag. Zo kun je je boodschappen wat meer spreiden in 

het weekend, zeker als je doordeweeks werkt. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Het oude Rabobank gebouw niet benutten voor een supermarkt. Beter voor 

kleinschalige horeca en kantoorruimte. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Hoop niet dat hier een outlet zaak komt of nog meer grotere supermarkten. De AH is 

prima. 

Hoop wel dat de kleine ondernemers gekoesterd worden! Begrijp dat er hoge huren en 

heftige contracten in het Reigerhof zijn. Kleine ondernemers maken een dorp mooi. 

Anders lijkt het allemaal op elkaar en producten zijn vaak ook mileu beter en 

diervriendelijker en de klantvriendelijkheid staat er hoog. 

Succes! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Idee :bouw nieuw gemeentehuis op andere locatie en maak van oude gebouw theater. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik ben bang dat kleine ondernemers met meer zondag openingen het financieel moeilijk 

krijgen. Een supermarkt draait wel door, een kleine ondernemer heeft opeens of een dag 

minder vrij, of honderden euro's personeelskosten, terwijl de uitgaven niet stijgen. Ik zie 

dit voor lager opgeleid personeel als een verslechtering, als je het weekend bij je 

kinderen wilt zijn kun je je baan wel vergeten. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik ben wel benieuwd naar de creatieve ideëen van mensen, wellicht krijg ik daar zelf 

ook weer meer ideëen van. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik blijf de zuidplas enquêtes directief vinden! Ligt dat aan de gemeente, aan de politiek 

of aan het bureau dat de enquêtes uitvoert? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik heb heel dubbele gevoelens bij wat tegenwoordig 'duurzaam' genoemd wordt. 

Vroeger was duurzaam een milieubegrip, tegenwoordig is duurzaam een economisch 

begrip... De bedrijven hebben 'duurzaam' een soort van vermarkt tot verkoopargument 

en dat vind ik heel erg jammer. Het is niet duurzaam om met een auto iets minder ver te 

rijden binnen de kern Nieuwerkerk aan den ijssel (bijvoorbeeld naar een 

sportvereniging): als je gezond bent, dan zijn de afstanden binnen de kern Nieuwerkerk 

allemaal fietsafstanden!! Mensen stappen in de auto om te gaan sporten! En als het dan 

een iets zuiniger auto is, dan is dat ineens duurzaam. Dit slaat nergens op.  

Je kunt ook eens iets niet doen of op een echt milieuvriendelijke manier doen!! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik mis in het totaalplaatje de horecafunctie, die  onderdeel uitmaken van het winkelen 

en het gebruik beïnvloeden. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ik zou heel graag ook een Lidl in Nieuwerkerk willen zien, begrijp niet waarom dat zo 

lang duurt. 

Nieuwerkerk aan den IJssel In de loop van de tijd zijn er veel  winkels verdwenen uit het dorp. Waar je vroeger nog 

voor op het dorp terecht kon. Waarschijnlijk komt dat door de  concurrentie van andere 

grotere zaken die in buurt gemeenten zijn gekomen en die goedkoper zijn? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Is dit een methode om het Koopstroomonderzoek van de provincie nog een dunnetjes 

en voor veel geld als gemeente Z EL F te willen overdoen. Ik begrijp het werkelijk niet 
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meer nu na dat Prov. Koopstromenonderzoek 2016 daadwerkelijk heeft aangetoond dat 

we hier in Nieuwerkerk/Zuidplas incl  Dorrestein bijna geen metrage VOOR 

DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN !!! Meer nodig hebben voor uitbreiding van bvo's !! 

_Waarom dan dit onderzoek/ deze vragenlijsten ??? Een reeel en betrouwbaar(!!) 

Antwoord dat is wat de inwoners van Dorrestein omgaand ter beschikking dient te 

worden gesteld middels bijv. Hart van Holland of AD !! D O E N  !!! WE WILLEN 

NU WEL EENS GEHOORD WORDEN EN HEBBEN GEEN BEHOEFTE AAN EERST 

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING EN GAAN BOUWEN EN DAN NOTA VAN 

UITGANGSPUNTEN ALS 2E ZOALS NU HET GEVAL IS (MET OPZET !!) MET 

NIEUWE GEMEENTEHUIS !! Zie Hart van Holland van 22 februari l.l. SCHANDELIJK 

!!! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Komt er nog een toekomstvisie vanuit de gemeente op de Retail in de Zuidplas? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Kunt u aangeven waarom Nieuwerkerk geen Lidl mag hebben? Ik begrijp dit echt niet. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Maak onderscheid in artikelen qua verbruiksartikelen, gebruiksartikelen en verzorging, 

consumeren. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Maar graag eens een onderzoek naar 't vervangen van de rubber granulaat 

kunstgrasvelden! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meer gezelligheid. Paden moeten breed genoeg voor rolstoelen. Buiten de winkels geen 

reclameborden waar mensen tegenop rijden/ lopen. Ik mis de bibliotheek in de 

Reigerhof, deze zorgde voor de wekelijkse gang naar Reigerhof,dus meer loop en koop. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Meer winkels open op zondag. Meer aandacht (reclame) bij activiteiten. Wij horen 

regelmatig dat de activiteiten mensen niet bereikt. Dat is jammer en een gemiste kans. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Onderzoek is een prima zaak, daarvoor dank. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Onduidelijke vragen, met name de vorige vraag. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Onlangs is de kringloop winkel weer gesloten, dat vind ik teleurstellend. Ik heb er best 

veel spullen gebracht die te goed waren om weg te gooien. 

Er schijnt ook een plan voor een discounter supermarkt te zijn. Ik mis dit plan/aspect in 

dit onderzoek. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Op zich erg tevreden over aanbod, parkeervoorzieningen, etc. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Parkeergarage Rijgerhof tbv. Klanten openen! 

Doorgang Dijkgraaflaan/de Wilg openstellen voor auto's! 

Nieuwerkerk aan den IJssel Parkeergelegenheid bij Reigerhof . En bij de reigerhof vind ik t plein zeer ongezellig ! En 

winkelpanden zijn gesloten : ongezellig 

Nieuwerkerk aan den IJssel Parkeerruimte bij de Reigerhof uitbreiden 

Nieuwerkerk aan den IJssel Ruime parkeergelegenheid is uitermate belangrijk. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Soms betere keuzes om te antwoorden verwacht 

Nieuwerkerk aan den IJssel Uit milieu-oogpunt:  waarom wordt het blik niet ook verzameld in de zak voor plastic? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Uitkijken met om andere motieven (gigantisch) uitbreiden van m2's 

verkoopvloeroppervlak detailhandel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Verplichten alle winkels in winkelcentra gelijke openingstijden, inclusive avonds 

Nieuwerkerk aan den IJssel Via het internet is een hoop al te bestellen, maar je bent al snel niet meer dan een 

klantnummer en het betreffen toch meer de standaard / universele producten. Lokale 

winkels en detailhandel hebben voor mij wel als voordeel dat ze me beter kunnen 

helpen met specifieke vragen en complexere producten/diensten zoals maatwerk of ook 
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het passen of uitproberen van het artikel. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Waarom doet de gemeente een recent onderzoek van de provincie 

(Koopstromenonderzoek) over ? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Wat doet de gemeente met deze enquete? 

Nieuwerkerk aan den IJssel Wij wonen nu 25 jaar aan de Bermweg. Eerst konden we rechtstreeks naar Nieuwerkerk 

rijden. Daarna werd de omweg steeds groter. Dat voelde niet prettig. Nu een hele 

verbetering is de brug die aansluit op de burg. Van de Lindelaan. Jammer dat deze er 

niet eerder was. Zo werd je als het ware naar Capelle gestuurd. En daar ben je nu aan 

gewend. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkelcentrum Nieuwerkerk uitbreiden.... 

Nieuwerkerk aan den IJssel Winkels mogen van mij op zondag dicht. Is het personeel ook eens vrij. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zoals al aangegeven doe ik vanwege woon/werkverkeer vaak buiten Nkerk mijn 

boodschappen. Het ligt dus zeker niet aan de winkeliers. Wat ook meespeelt is dat ik 

aan de rand van het dorp woon en Capelle dus ook dichtbij is. 

Nieuwerkerk aan den IJssel Zondagopeningsstelling van de winkels vindt ik erg prettig, aangezien ik met 

weekenddiensten en onregelmatige werkdagen/tijden zit. En daarnaast is het dan vaak 

ook stuk rustiger als op de zaterdag (soms lange rijen). Hoop dat deze openingsstelling  

voorlopig zo blijft! 

Zevenhuizen 2e Supermarkt in Zevenhuizen!!!!! 

Zevenhuizen Ah zeer gewenst.. 

Zevenhuizen Albert Heijn  of Lidl in zevenhuizen zou fijn zijn 

Zevenhuizen De gemeente zou er alles voor moeten doen om leegstand en leegloop te voorkomen. 

Een outlet in de buurt helpt m.i. Niet mee om de bestaande winkels te steunen. 

Zevenhuizen De reden waarom ik nu buten het dorp winkel, is i.v.m. Mantelzorg moeder, we gaan 

samen 1* per week boodschappen doen in haar stad Zoetermeer, niet omdat ik 

Stadshart Zoetermeer beter of prettiger vind, integendeel, maar voor nu practischer 

voor de weekboodschappen vanwege de mantelzorg. Voor de tussendoor 

boodschappen ga ik graag naar de Dorpstraat in Zevenhuizen, Kleinere opzet, 

persoonlijker, gezellig, rustiger, alles biinnen handbereik.  Ik hoop dat dit zo blijft. 

Zevenhuizen Dit thema is gericht alleen op Zevenhuizen missen hierbij Oud Verlaat zodat wij bij de 

keuze ons dorp Zevenhuizen niet kiezen omdat dat voor ons te ver weg is om onze 

dagelijkse boodschappen te doen. 

Zevenhuizen Een tweede supermarkt in de kern Zevenhuizen is noodzakelijk: concurrentie en breder 

aanbod. 

Zevenhuizen Er is te weinig concurrentie. B.v. Maar een supermarkt 

Zevenhuizen Er zijn de laatste jaren heel veel woningen gebouwd in Zevenhuizen maar er zijn geen 

winkels bij gekomen. Een supermarkt erbij is geen overbodige luxe. De bewoners in de 

nieuwe wijken moeten met de auto naar de winkels het maakt voor hen niet uit om net 

iets verder buiten het dorp te gaan waar meer winkels is en dus het aanbod breder. 

Zevenhuizen Goed om eens over eea na te denken! 

Zevenhuizen Graag met onze groeiende gemeente zorgen voor ruimte voor een tweede supermarkt. 

Zevenhuizen Ik zou het erg op prijs stellen als Zevenhuizen een grote winkelaanbod krijgt. Hierdoor 

hoef ik niet steeds naar Gouda, Zoetermeer of Nesselande te rijden. Voor mij zijn de 

volgende winkels van belang: Action, Lidl, Albert Heijn, Intertoys en C&A. Het zou fijn 
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zijn als deze winkels ook in ons dorp komen. Dan kunnen we lekker alles met de fiets of 

lopend doen (goed voor de portemonnee, het milieu en mijn conditie !). 

Zevenhuizen In Zevenhuizen is het een groot gemis van meerdere supermarkten. Alleen de Jumbo 

zorgt er voor dat veel mensen elders boodschappen gaan doen 

Zevenhuizen Kan er nog een onderzoek komen over middelbare scholen en het openbaar vervoer in 

deze gemeente? 

Zevenhuizen Lastige enquete! 

Zevenhuizen Meer verscheidenheid aan winkels in Zevenhuizen én een extra supermarkt zijn zeer 

wenselijk 

Zevenhuizen Minder huizen in Zuidplas en meer activiteiten en parken/speelplaatsen 

Zevenhuizen Nee. Wel: inwoners moeten lokale middenstand klandizie gunnen. Anders verdwijnen 

vitale voorzieningen uit de dorpen. Kan de gemeente iets doen om dit doel te 

ondersteunen? In ieder geval door initiatieven van ondernemers maximaal te steunen. 

Hoewel primair verantwoordelijkheid van de ondernemers! 

Zevenhuizen Ook een extra supermarkt slager de zou welkom zijn bv de Aldy of Lidl dat trekt zeker 

meer mensen naar het dorp en een goede groente en fruit winkel degene die er nu is is 

niet eerlijk hij kijkt de mensen een beetje aan en rekent dan maar wat!Jammer 

Zevenhuizen Soms wat suggestieve vragen.  

Een Outlet center in de buurt zal toch interessant zijn ondanks dat die nu niet bezocht 

worden vanwege de grotere afstand. Begrijpelijk dat plaatselijke ondernemers 

bezwaren hebben maar persoonlijk heb ik er wel interesse in. 

Zevenhuizen Werkelijk elk dorp, hoe klein ook, heeft grote duurzaamheidsambities. Dat is 

prijzenswaardig. Maar er zijn zoveel goede ideeen, leer van elkaar. 

Zevenhuizen Zevenhuizen is onlangs opnieuw bestraat en hierdoor nog vriendelijker geworden voor 

auto''s.  Op de fiets en lopend is het nu waardeloos. Je kan je fiets nergens kwijt. En de 

voetpaden zijn er smal. Jammer dat er zo weinig groen is in het dorp. Persoonlijk vind 

ik het plein rond de jumbo er smaakloos. Doet te kort aan een mooi dorp. 

Zevenhuizen Zit nog wel verschil tussen dagelijkse en wekelijkse boodschappen. Alle wekelijkse 

boodschappen doe ik 1x per week in nieuwerkerk omdat aanbod en nivo in 

zevenhuizen niet goed is. In zevenhuizen enkel kleine dagelijkse boodschap. 

                                                                                                                                                                                                                                                                


