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1 . 

CONCLUSIES 

1. De eventuele invoering van een koopavond wordt door 

54% van de ondervraagden in Eindhoven positief ge

waardeerd, 37% laat het onverschillig en 9% zou er 

tegen zijn. 

2 . Jongere gezinnen met jongere kinderen stellen zich 

ten opzichte van een eventuele invoering van een 

koopavond duidelijk positiever op dan oudere. Van de 

ondervraagden (voornamelijk huisvrouwen) beneden 

35 jaar vindt 75% een koopavond een uitkomst, erg 

prettig dan wel fijn. 

3 . Ongeveer de helft van de Eindhovense ondervraagden 

geeft de voorkeur aan een koopavond op vrijdag; 

39% spreekt geen voorkeur uit . 

4 . Voor wat betreft de tijdsduur van openstelling van 

de winkels gedurende de koopavond is de voorkeur 

voor de periode 6 - 9 uur en 7 - 10 uur vrijwel 

gelijkelijk verdeeld . Telkens circa 30% van de onder

vraagden kiest voor een van de genoemde perioden . 

5 . Circa twee/derde deel van de Eindhovense ondervraag

den zou graag zien, dat ingeval van invoering van 

een koopavond zowel in de binnenstad als in de wijk 

de winkels zouden worden opengesteld. 

6 . Bijna 70% van de ondervraagden zou er mee kunnen in

stemmen dat ingeval van een koopavond op vrijdag de 

winkels op zate rdagmiddag zouden zijn gesloten . 



2. 

INLEIDING 

In novembe r 1969 bereikte de raad van de gemeente 

het voorstel tot het instellen van een wekelijkse 

koopavond . Tezelfdertijd opende het Nederlands 

Instituut voor de Publieke Opinie en het Markt

onderzoek (N. l . P . O.) voor derden de mogelijkheid 

aan te sluiten bij een door haar in het voorjaar 

van 1970 te houden onderzoek in de agglomeratie 

Eindhoven . Burgemeester en Wethouders van Eindhoven 

besloten daarop aan deze enQuête deel te nemen on

der meer door het in de vraagstelling van het N. l.P . O. 

te doen opnemen van enige vragen omtrent de eventuele 

belangstell i ng van de zijde van het publiek voor de 

instelling van een wekelijkse koopavond C. Q. het be 

zoek aan reeds bestaande koopavonden in de randge 

meenten. Het eerdergenoemde voorstel werd, hangende 

het onderzoek , voorlopig van de raadsagenda afge

voerd . 

Het N. I . P . O.-onderzoek , uitgevoerd door middel van 

een mondelinge enQuête , vond plaats onder ca . 1. 050 

- voor het merendeel - huisvrouwen, waarvan ca. 650 

in Eindhoven en ca . 400 in de overige agglomeratie 

gemeenten . 

De uitkomst van het onderzoek wordt i n het volgende 

gepresentee rd, waarbij voorzover mogelijk en relevant 

de verkregen antwoorden op de gestelde vragen in re

l a ti e zijn gebracht met o.a . het al of niet aanwezig 

zi j n van kinderen in het gezin van de ondervr aagden , 

de leeftijd van de kinderen , de leeftij d van de onder

vraagde hui svrouw, het beroep van de echtgenoot , enz . 

Va nzelfsprekend is er bij de opzet van het onderzoek 

naar gestreef d , dat d e verkregen uitkomst zou voldoen 

aan de eisen die daar aan u it het oogpunt van repre

sentativite i t dienen te worden gesteld . 





3. 

REACTIE OP INVOERING KOOPAVOND IN EINDHOVEN 

De eerste vraag van de enquê t e , waarmee de belang

stelling voor de eventuele i nvoering van een koop

avond i n Eindhoven is gepe i ld , luidde : "Wa=eer er 

in Eindhoven een koopavond zou komen , wat zou daar

op uw reactie zijn? " 

De verde l ing van de reacties over de antwoordmogelijk

heden geeft de volgende staat . 

Staat 1 

React i e op invoering koopavond i n Eindhoven , % 

Dat zou voor mlJ een 
u i tkomst zijn 

Dat zou erg prettig 
z i jn 

Dat zou ik wel fijn 
v inden 

Dat z ou mlJ niet kun
nen schelen 

Daar zou ik tegen zijnl 

Geen opgave 

Totaal ondervraagden 
(= 100% ) 

Eindhoven 

13) 
) 

18 j 54 

) 
23 ) 

37 

9 
1 

100 

644 

Overige 
agglo 
meratie 
gemeenten 

9 l 
19 l 49 

2 1 ) 

45 

6 

1 

100 

414 

Totaal 
agglo
meratie 

1 1 ) 
) 

19 j52 
) 

22 ) 

40 

8 

1 

100 

1. 058 

De invoering van een koopavond in Eindhoven wordt doo r 

54% v a n de Eindhovense ondervr aagden positief ge wa a r 

dee r d . Van de ondervraagden i n de overige agglomerat i e

gemeenten geldt dit voor 49%. Tegen de achtergrond van 

het feit , dat in a l deze gemeenten reeds een koopavond 

bes t aat kan dit laatste percentage als opmerkelijk hoog 

worden aangemerkt . 

Tegen invoering van een koopavond verklaarde zich 8% 

der ondervraagden. 



4. 

REACTIE KOOPAVON;QLWEL OF GEEN KINDEREN 

De verdeling van de reacties op de vraag hoe men zou 

reageren op de instelling van een koopavond in Eind

hoven is duidelijk verschillend voor de categorieën 

ondervraagden respectievelijk mét en zonder kinderen . 

Staat 2 Reactie op invoering koopavond 

naar aanwezigheid van kinderen, 

Eindhovense ondervraagden , % 

wel geen 
kinderen kinderen 

positief 59 40 
onverschillig 33 47 
negatief 8 1 1 
geen opgave 2 

100 100 

Totaal 
ondervraagden 
(= 100%) 

47 1 158 

Van de ondervraagden met kinderen reageerden er aan

zienlijk méér positief dan van die zonder kinderen. 

Omgekeerd is de invoering van een koopavond een beteke

nend geri nger deel van de categorie met kinderen onver

schillig dan die zonder kinderen . 

Ook gelet op de gradatie in de positieve reactie (een 

uitkomst, erg prettig, fijn) blijken de ondervraagden 

met kinderen de invoering van een koopavond hoger te 

waarderen dan die zonder kinderen . 



S:taat 3 Positieve reacties op invo ering koop

avond naar aanwez igheid van kinderen , 

Eindhovense ondervraagden, % 

wel geen 
kinderen kinderen 

een uitkomst 25 13 
erg prettig 34 35 
wel fijn ~ 52 

100 100 

Totaal 
ondervraagden 
(= 100%) 

278 65 

5. 

I 

--' 

, 

Voo r de ondervraagden met kinderen b etekent de invoe

ring van een koopavond in Eindhoven naar hun opgave 

in meerdere mate een uitkomst dan v oor die zonder 

kinderen . 



6. 
REACTIE KOOPAVOND/LEEFTIJD KINDEREN 

De leeftijd van de kinderen of m.a. w. de gezinsfase van 

de ondervraagden is van invloed op de react ie ten aan

zien van de vraag hoe de instelling van een koopavond 

wordt gewaardeerd. 

Staat 4 

Reactie op koopavond naar leeftijd van de kinderen, 

Eindhovense ondervraagden, % 

In het gezin van de ondervraagden 
zijn kinderen van : 

0- 5 jr. 6-1 2 jr . 13-20 jr. 21 jr.e.o. 

uitkomst 28 ) 14 ) 10 ) 10 ) 

prettig 20 j77 22 j64 22 j55 14 j39 
fijn 29 ) 28 ) 23 ) 15 ) 

niet schelen 17 28 36 51 

tegen 16 8 9 10 

100 100 100 100 
I 

Totaal 
ondervraagden 252 198 300 136 
(= 100%) 

Hoe jonger de kinderen in het gezin van de ondervraagden 

des te positiever de instelling van een koopavond wordt 

gewaardeerd. Niet alleen het aantal positieve reacties 

is groter wa=eer jonge kinderen aanwezig zijn, maar 

ook uit de aard van de reactie (uitkomst, prettig, fijn) 

blijkt, dat de ondervraagden met jongere kinderen de 

instelling van een koopavond hoger waarderen dan die met 

oudere kinderen. 



7 . 

REACTIE KOOPAVOND/LEEFTIJD HUI SVROUW 

Omdat, zoals hiervoor is aangetoond , de reactie ten aan

zien van de instelling van een koopavond duidelijk samen

hangt met de leef t ijd van de kinderen in het gezin van 

de ondervraagden, bestaat dzelfde samenh ang tussen reac 

tie en l eeftijd van de huisvrouw. Naarmate d e kinderen 

jonger z i jn zal i mmers in het a l gemeen ook de moeder/ 

huisvrouw jonger z i jn . 

Staa t 5 

Reactie op koopavond naar de leeftijd van d e huisvrouw, 

Eindhovense onderv raagden , % 

Leefti jd huisvrouw 

< 2 4 25- 34 35- 49 50- 64 65 jaar 
j aar jaar jaar j aar en ouder 

uitkomst 23 ) 2 1 ) 13l 3) 10\ 
pretti g 2 7 ~ 7 3 25 \76 20 58 1 5~ 36 8 32 

1 4 ~ fi j n 23 30 ) 25) 18) 

niet schelen 15 19 32 52 6 1 

tegen 12 5 10 12 7 

100 100 100 100 100 

Totaal 
ondervraagden 
(= 100%) 

35 125 234 15 1 70 
, 

i 

I 

Jongere huisvrouwen stellen zich ten opzichte 'van de in

stell i ng van een koopavond duidelijk posit i ever op dan 

oudere . De breukli jn ligt rond 35 à 40 jaar , d . i . de 

leeft i jd waarop in vele gevallen de aanwez i ge kinderen 

de k l euterleeftijd zijn gepasse erd en de hu i svrouw wee r 

in de gelegenheid zal zijn overdag tijdens de schooluren 

te wi nkelen . 



8. 

REACTIE KOOPAVOND/BEROEP KOSTWINNER 

Afhankelijk van de beroepsgroep van de ondervraagden 

is de instelling ten opzichte van een koopavond ver

schillend . 

Staat 6 

Reactie op koopavond naar beroep kostwinne r, 

Eindhovense ondervraagden,% 

Admin. Ar- Zelf- Lei- Geen Gepen-
en an- bei- stan- dende beroep/ sion-
dere ders digen func- Ge en neer-
beroe- ties opgave den 
pen 

ui tkomst 13) 2 1 ) 4) 13) 8) 6) 

prettig 21 j 61 17 j 63 21j 40 23j59 25j52 7)32 
fijn 27) 25 ) 15) 23 ) 19 ) 19) 

niet schelen 33 35 30 30 42 61 

tegen 6 2 30 1 1 6 7 

100 100 100 100 100 100 

Totaal 
ondervraagden 235 139 43 91 50 85 
(= 100%) 

-- --- ~ - - ---- - - -

De categorieën van administratieve beroepsbeoefenaars, 

a rbeiders en leidende functionarissen geven voor wat 

betreft ieders aandeel dat positief op de instelling van 

een koopavond reageert nauwelijks een verschil te zien . 

Voor elk van deze categorieën bedraagt het positieve deel 

ca . 60% . 

Gelet op de nuances in positieve reactie betekent de in

stelling van een koopavond voor de arbeiderscategorie in 

meerdere mate een uitkomst (21%) dan voor de administra

tieve en leidende functionarissen (1 3%) . 

Van de zelfstandigen stelt zich 40% positief op , van 

de gepensionneerden nog 32% . Bij deze laatste categorie 

overweegt overigens sterk, n.l. met 6 1%, de groep die 

een koopavond onverschillig laat . 



9. 

REACTIE KOOPAVOND/WELSTAND 

Wanneer de reacties ten aanzien van de koopavond in 

relatie worden gebracht met de welstand van de onder

vraagden wordt het duidelijk dat voor wat betreft de 

posit i eve instelling de onderscheiden welstandscatego

rieën elkaar niet veel ontlopen. 

Staat 7 

Reactie op koopavond naar welstands(inkomens-)categorie, 

Eindhovense ondervraagden , % 

Welgestelden Middenklasse Minder/Minst 
gesitueerden 

uitkomst 

2:}55 

12) 13 ) 
prettig 19j54 14j52 
fijn 18) 23) 25) 
niet schelen 31 36 40 
tegen 14 10 8 

100 100 100 

Totaal 
ondervraagden 62 330 222 
(= 100%) 

Elk van de categorieën waardeert met een verschil in 

nuance de instell ing van een koopavond in nagenoeg ge 

lijke mate positief . 

Het aandeel van de onverschilligen stijgt en dat van de 

negatieve reacties daalt naarmate de welstand terug

loopt . 



10. 

MOTIVERING VAN REACTIES OP INSTELLING KOOPAVOND 

Nadat de vraag was gesteld wat de reactie zou zijn , 

wanneer in Eindhoven een koopavon d zou komen, is ver

volgens gevraagd naar het "waarom" van de reactie . 

De gegeven motiveringen zijn in een aantal hoofdgroepen 

ve rdeeld voor de positieve , de onverschillige en de ne 

gatieve reacties. 

Staat 8 

Motivering van reacties , Eindhovense onde rvraagden , % 

Moti ef 

Vo o r Eositi eve r eacties : 

Men kan ' s avonds rustig winkelen 9 
Men kan ' s avonds met man winkelen 20 
Men kan zonder kinder en winke l en 22 
Men kan overdag werken en ' s avonds 
winkelen 12 
Het is ' s avonds gezellige r 15 
Het is gemakkelijker 15 
' s Avonds i s de auto thuis en heb 
dan vervoer 1 
Diverse/Geen 6 

100 

Voor onverschill ige reacties : 

Bezwar~n voor winkelpers onee l 8 
Voldoend e tij d overdag 64 
Kan ' s avonds niet weg vanwege kinderen 2 
' t Is ' s avonds veel te druk 3 
' t Is ' s avonds te donker 1 
Diverse/Geen 22 

100 

Voo r negat ieve reacties : 

Bezwaren voor winkelpersoneel 68 
Voldoende tijd overdag 20 
' t Is ' s avonds te donker 2 
Diverse/Geen 110 

100 

Aantal reacties (= 100%) 384 247 60 

De gegeven motiveringen spreken voor zichzelf . De aard 

van de motieven en de verdeling over de onderscheiden 

hoofdg r oepen komt voor de ondervraagden in de overige 



11 • 

agglomeratie-gemeenten globaal genomen overeen met die 

van de Eindhovense ondervraagden , met dit verschil dat 

in de overige agglomeratiegemeenten 1 5% van de onver

schillige en 8% van de negatieve reacties gemotiveerd 

wordt met de mededeling, dat men kan volstaan met de 

reeds aanwezige koopavond in de eigen gemeente . 



1 2. 

MOTIVERING VAN REACTIE/LEEFTIJD HUISVROUW 

De motivering van de positieve reacties staat in dui

delijke relatie met de leeftijd van de huisvrouw; voor 

de motivering van de negatieve en onverschillige reac

ties geldt dit niet. 

Staat 9 

Motivering van reacties naar leeftijd van de huisvrouw, 

Eindhovense ondervraagden , % 

Motief < 35 35-49 ) 49 
jaar jaar jaar 

Voor Eositieve reacties : 

's Avonds rustig winkelen 8 10 12 
Met man winkelen 24 22 17 
Zonder kinderen winkelen 38 22 5 
Overdag werken/ ' s avonds winkelen 8 13 20 
' s Avonds gezelliger 8 16 24 
's Avonds gemakkelijk. 13 17 19 
' s Avonds auto beschikbaar 1 3 

100 100 100 

Voor onverschillige of negatieve 
reacties: 

Bezwaarlijk voor winkelpersoneel 39 45 , 18 
Voldoende tijd overdag 58 41 77 
Kan ' s avonds niet weg vanwege 
kinderen 3 2 
Duisternis 2 3 
' s Avonds te druk 10 2 

100 100 100 

De motieven van het ' s avonds zonder kinderen en met de 

echtgenoot kunnen winkelen wegen het zwaarst voor de 

jongere huisvrouw. Met het stijgen van de leeftijd win

nen de overige motieven die pleiten voor instelling van 

een koopavond aan betekenis . 



13. 

AVOND VAN VOORKEUR 

"Aan welke avond gee f t u de voorkeur? " was de volgende 

vraag die binnen het kader van de koopavond-vraagstel

ling aan de orde kwam . 

Zij leverde deze uitkomst op. 

Staat 10 Avond van voorkeur , 

Eindhovense ondervraagden, % 

maandagavond -
dinsdagavond 2 

woensdagavond 4 
donderdagavond 3 I 

vrijdagavond 48 

geen voorkeur 39 

geen opgave 4 

100 

Totaal 
ondervraagden 
(= 100%) 

644 

--

Bijna de helft van de Eindhovense ondervraagden (in de 

overige agglomeratie-gemeenten wat minder, n.l. 42%) 

geeft de voorkeur aan een koopavond op vrijdag. Het 

deel dat geen voorkeur uitspreekt i s opmerkelijk hoog . 



14. 

TIJD VAN VOORKEUR 

De vraag gedurende welke uren, ingeval van instelling 

van een koopavond, de winkels zouden moeten zijn ge

opend geeft een minder duidelijke uitkomst dan die 

naar de avond. 

Staat 11 Tijd van voorkeur, 

Eindhovense ondervraagden, % 

6 - 9 uur 31 

7 - 10 uur 30 

8 - 11 uur 7 

geen voorkeur 26 

geen opgave 6 

100 

totaal 
ondervraagden 
(= 100%) 

644 

De voorkeur voor de periode 6 - 9 uur en 7 - 10 uur is 

vrijwel gelijkelijk verdeeld. Dit geldt eveneens wanneer 

de ondervraagden mét kinderen afzonderlijk worden be

schouwd. De categorie zonder kinderen kiest, voorzover 

zij zich uitspreekt, wat méér voor de periode 6 - 9 uur. 

Van degenen die zich positief opstellen t.o . v. de in

stelling van een koopavond (uitkomst, prettig, fijn) 

geeft 47% de voorkeur aan de tijd van 7 .- 10 uur en 39% 

aan die van 6 - 9 uur . 

Uit de combinatie van de gegevens inzake voorkeur en de 

leeftijd van de huisvrouw valt op te maken, dat de jonge

re huisvrouw (met in het algemeen jongere kinderen) in 

s t erkeremate de voorkeur geeft aan de tijd van 7 - 10 uur 

dan aan die van 6 - 9 uur, terwijl voor de oudere huis

vrouw het omgekeerde geldt. 



15. 

Ge l et op het beroep van de ondervraagden blijkt de 

categorie van de employé's in s terkere mate geporteerd 

voor de tijd van 7 - 10 uur en die van de arbeiders 

daarentegen voor de tijd van 6 - 9 uur . Een overeen

komstige uitkomst wordt verkregen wanneer de categ orie 

van de welgestelden wordt vergeleken met de lager ge 

situeerden . 



16. 

KOOPAVOND BINNENSTAD/WIJKEN 

Een zeer uitgesproken mening kwam naar voren op de 

vraag wat men vooral prettig zou vinden : "dat de 

winkels in de binnenstad zouden zijn geopend , dat ze 

in de wijken zouden zijn geopend ofwel in de binnen

stad én de wijken ". 

Staat 12 Voorkeur ten aanzien van opening winkels 

in binnenstad en/of wijken, 

Eindhovense ondervraagden, % 

Binnenstad 2 1 

Wijken 10 

Binnenstad en wijken 61 

Geen opgave 8 

100 

Totaal ondervraagden (= 100%) 644 

Circa twee/derde deel van de Eindhovense ondervraagden, 

ongeacht beroep, leefti jd , al of geen kinderen en zelfs 

ongeacht of men al of niet over een auto beschikt, zou 

ingeval een koopavond zou worden ingesteld het vooral 

prettig vinden als dan én in de binnenstad én in de 

wijken de winkels opengesteld zouden zijn . De onder

vraagden in de overige agglomeratiegemeenten kozen , 

naar men mocht verwachten, méér voor de binnenstad al

leen (46%) en minder voor de wijken alleen (4%) . 



17. 

KOOPAVOND OP VRIJDAG/ZATERDAGMIDDAGSLUITING 

Een afsluitende vraag binnen het koopavondonderzoek, 

minder op de instelling van een koopavond zelf betrek

king hebbend, luidde : " Zoudt u bij een koopavond op 

vrijdag er bezwaar tegen hebben als de winkels dan op 

zaterdagmiddag worden gesloten? ". Ook op deze vraag 

liet het antwoord niets aan duidelijkheid te wensen over. 

Staat 13 Zaterdagmiddagsluiting ingeval van instel

ling van een koopavond op vri jdag, 

Eindhovense ondervraagden , % 

wel bezwaar 29 
geen bezwaar 60 

niets schelen 8 

geen opgave 3 

100 

Totaal ondervraagden (= 100%) 644 
L 

Bijna 70% van de Eindhovense ondervraagden zou er mee 

kunnen instemmen als ingeval van een koopavond op vrij 

dag de winkels op zaterdagmiddag zouden worden gesloten. 

In dit opzicht stemmen de verschillende categorieën van 

ondervraagden, jongere en oud ere , met of zonder kinde

ren , méér of minder gesitueerd , weer sterk met elkaar 

overeen . De onderhavige vraag leverde voorts in de overi

ge agglomeratiegemeenten nagenoeg het zelfde antwoord op 

als in Eindhoven . Opmerkelijk is, dat zelfs de categorie 

van ondervraagden in de overige agglomeratiegemeenten, 

die zegt nooit van de daar bestaande koopavond gebruik 

te maken ( 33% ) nog voor de helft geen bezwaar maakt 

tegen zaterdagmiddagsluiting. 



18 . 

WINKELEN OP KO OPAVOND IN RANDGEMEENTEN 

Ter introductie van de vragen omtrent de belangstelling 

voor een koopavond in Eindhoven is gepeild naar de be 

langstelling voor de re eds bestaande koopavond op vrij 

dag in de gemeenten rond Eindhoven door middel van de 

volgende vraag : " Zoals u misschien weet zijn in de ge 

meenten rondom Eindhoven de winkels op vrijdagavond 

open . Gaat u op vrijdagavond wel eens naar een van deze 

gemeen ten om inkopen te do en? " . 

Staat 14 

Belangstelling voor re eds bestaande koopavond in gemeen

ten r ond Eindhoven, % 

Ondervraagden 
Eindhovense in overige 
ondervraagden agglome r atie -

gemeenten 

Nooit winkelen op vrijdag-
se koopavond 89 33 
Wel eens winkelen op vri j -
dags e koopavond 10 66 

Geen opgave 1 1 

100 100 

Totaal ondervr aagden 
(= 100%) 644 4 14 

Van de Eindhovense onde rvraagden gaat dus 10% op vrij 

dagavond wel eens naar een van de randgemeenten om in

kopen te doen , waarbij de belangstelling wat méér op 

Son en Breugel en Veldhoven is gericht dan op de overige 

gemeenten . 

Van de bestaande koopavond in de randgemeenten blijkt 

een derde deel van de bevolking van deze gemeenten geen 

gebruik te maken . 

I 

Zowel in Eindhoven als in de ove rige aggl omeratiegemeenten 

bestaa t bij de jongere huisvrouwen méér belangstelling 

voor de koopavond dan bij de oudere . 


