
Onderzoek bij winkeliers in het stadscentrum Spijkenisse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultaten Canvassen Winkeliers Stadscentrum Spijkenisse 2014 

Er is in totaal bij 35 winkeliers navraag gedaan.  

Het getal achter de antwoorden geeft het percentage aan van het aantal winkeliers dat 
dit antwoord heeft genoemd. Winkeliers konden meerdere antwoorden geven. 

1: Wat zijn de grootste pluspunten aan het stadscentrum 

- Centrum is mooi (26%) 

- Winkelaanbod groot (11%) 

- Veel Parkeergelegenheid 

- Diversiteit (9%) 

- Ondernemers blijven hoop houden 

- Actieve Winkeliersvereniging (9%) 

- Geen (46%) 

2: Wat zijn de grootste minpunten/ verbeterpunten 

- Aantal bezoekers flink gedaald 

- Routing is slecht (9%) 

- Gemeente maakt niets af 

- Parkeren duur (54%) 

- Hoge Huren en Langdurig (18%) 

- te weinig diversiteit (14%) 

- Kort parkeren op straat te duur 

- Bereikbaarheid (9%) 

- Stil/ Weinig aanloop (11%) 

- Slecht imago Spijkenisse (6%) 

- Niet funshoppen 

- Nieuw gedeelte beter promoten (6%) 



 

 

- Te Weinig Activiteiten om bezoekers te trekken (9%) 

- Leegstand (14%) 

- Samenwerking (6%) 

- Beloofd was a- locatie, is het niet (9%) 

 

3. Wat zouden de winkeliers van het stadcentrum kunnen betekenen om dit te 
verbeteren. 

- Verbeteren betrokkenheid winkeliersvereniging (11%) 

- Meer actief in kortingen parkeren, zoals COOP en AH (20%) 

- Verbeteren onderlinge samenwerking (17%) 

- Meer activiteiten organiseren (17%) 

- Verplaatsen markt zodat meer onderdeel stadscentrum 

- Eigen winkel goed op orde hebben/ promoten (9%) 

- Routing (6%) 

 

4. Wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen? 

- Routing verbeteren (6%) 

- Grootheidswaanzin aan de kant schuiven en  

- Eerst orde op zaken stellen/ Problemen oplossen (9%) 

- Aantrekkelijker en gezelliger maken centrum (groen, bankjes, verlichting) (14%) 

- Parkeerbeleid aanpassen (52%) 

- Huren verlagen (20%) 

- Om de tafel zitten met verhuurders (9%) 

- Stadscentrum promoten (6%) 

- In Gesprek met Ondernemers (9%) 

- Diversiteit verhogen (kleinere winkeltjes, grotere ketens (11%) 



 

 

- Inwoners een kaart laten kopen voor het hele jaar voor bv. 10 euro 

- Grotere panden in kleinere panden verdelen 

 

5. Wat vindt u van het plan van de Partij van de Arbeid Nissewaard om het 
stadscentrum aantrekkelijker te maken, te weten: 

- parkeren na het eerste uur gratis (60% wil dit expliciet) 

- het realtime afrekenen van het eerste uur parkeren (60% wil dit expliciet) 

- het aanbod van winkels te verbeteren (34% wil dit expliciet) Genoemd: Primark! 

Losse opmerkingen: 

- Parkeren is niet het probleem 

- Parkeren juist andersom --> het eerste uur gratis 

- Gaat niet ver genoeg, mindset voor inwoner blijft dat er betaald moet worden 

- Goedkoper beter, gratis best 

- Variatie/ Aanbod verhogen is beter, dan komen de klanten zelf wel 

 


