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Voorwoord 
 
Het verslag dat voor u ligt is een rapport over de zondagsopenstelling in de gemeente 
Achtkarspelen. Hierin zijn de meeste enquêtevragen verwerkt van de enquête die de gemeente 
Achtkarspelen eerder onder de ondernemers in de gemeente had verspreid. Dit verslag is gemaakt 
door ons, drie studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Wij studeren 
Management van de Leefomgeving/Toegepaste aardrijkskunde, een studie waarin de leefomgeving 
centraal staat. 
 
Bij het ontwikkelen van dit rapport werkten wij samen met Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en 
de gemeente Achtkarspelen. Wij vonden het een leuk project om te doen. Bij de totstandkoming van 
dit rapport hebben we hulp gehad van Ilona Boekhorst en Ineke Baan, wij waarderen de tijd en 
moeite die u in ons heeft gestoken, bedankt! 
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1. Uit welke dorpen komen de ondernemingen 

 
Figuur 1. Aantal ondernemingen weergegeven per postcode/plaatsnaam. 

 
In de enquête is de vraag gesteld over de postcode van de onderneming. Dit is door 9,9% niet 
ingevuld. Ook zijn er een aantal opvallende postcodes ingevuld zoals de postcode van Leeuwarden, 
Groningen en plaatsen uit Drenthe. Onze hypothese achter deze postcodes is dat het hoofdkantoor  
van de onderneming daar staat. De meeste ondernemingen zijn te vinden in Buitenpost en in 
Surhuisterveen. 
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2. Type ondernemingen  
 

 
Figuur 2. Het type onderneming in de gemeente Achtkarspelen weergegeven in percentages. 

 
In de enquête waren verschillende opties opgenomen die de ondernemers konden kiezen. Het 

meest gekozen antwoord is ‘anders’. Dit zijn vaak gespecialiseerde bedrijven. Ook is er regelmatig te 

zien dat ze eventueel wel onder een categorie zouden kunnen vallen, maar het door de ondernemer 

niet zo is ingevuld.  De een-na grootste groep is ‘levensmiddelen’, dit zijn supermarkten, 

groenteboeren, bakkers en slagers (grafiek 1).  
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3. Omvang onderneming 
 

 
De meeste onderneming in Achtkarspelen hebben een omvang van 2-5 personen per bedrijf. Ook 
zijn er veel ZZP’ers, iets meer dan 25%. Er zijn 17 bedrijven met meer dan 10 man personeel. 

 

  

Figuur 3. Omvang van het bedrijf weergegeven in percentages. 
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4. Zondagsopenstelling: ja of nee? 

 
Figuur 4. Grafiek van de meningen van de ondernemers of de winkels op zondag geopend moeten zijn, of niet. 

 
De meest ondernemingen geven aan dat ze niet willen dat er een zondag openstelling komt in de 

gemeente Achtkarspelen, de redenen hiervoor variëren en zijn opgenomen in bijlage I en II. Het 

percentage dat ja zegt is 47% (80) tegenover 53% (90) dat nee zegt.  

 
 

 
 



5 
 

 

Bovenstaande grafiek laat zien of de ondernemers in de verschillende postcodegebieden 
vinden dat de winkels in de gemeente op zondag open mogen zijn. Er zit geen groot verschil 
tussen het aantal ondernemers die voor of tegen de zondagsopenstelling zijn. Zo zegt 31% 
van de ondernemers in Buitenpost het prima te vinden dat de winkels op zondag open zijn, 
tegenover 27% van de ondernemers die vinden dat de winkels niet open mogen zijn. In 
bijvoorbeeld Drogeham en Kootstertille is het aantal ‘nee’ stemmers groter dan het aantal 
‘ja’stemmers (6% tegenover 3% en 7% tegenover 1%). Over het algemeen zijn de meningen 
in de dorpen verdeeld. 

 

 
 
 
 

 

  

Figuur 5. Per postcode weergegeven of de winkels op zondag geopend moeten zijn. 
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In bovenstaande figuur 6 is per type onderneming te zien of ze wel op niet vinden dat de winkels in 
de gemeente Achtkarspelen zondag geopend moeten zijn. Hierin is te zien dat de meningen aardig 
goed verdeeld zijn. Wat wel opvalt is dat de ondernemers van ‘speelgoed’ en ‘sieraden’ wel geopend 
willen zijn op de zondag, bij deze ondernemingen was er geen enkele ondernemer die zondag dicht 
wilt. Dit zijn echter wel ondernemingen die maar een klein deel van alle ondernemingen beslaan (zie 
figuur 2).  

Figuur 6. Per type onderneming weergeven of de winkels op zondag geopend mogen zijn. 
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Van het aantal respondenten dat vindt dat de winkels wel open mogen zijn op zondag wil 19% een 
beperking, 68% wil geen beperking en 14% weet nog niet of hij een beperking op de 
zondagsopenstelling wil. Van de respondenten die niet wil dat de winkels op zondag open zijn vindt 
een meerderheid (53%) dat er wel een beperking bij een mogelijke zondagsopenstelling moet zijn. 
Enkele voorbeelden van genoemde beperkingen zijn: helemaal niet open, bijvoorbeeld 1 keer in de 
maand open of alleen de supermarkten open. 35% van de groep ‘nee’ weet nog niet of er een 
beperking op de zondagsopenstelling moet komen.  

 

 

  

Figuur 7. Beperkingen als de winkels op zondag open zijn. 
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5. Gaan wij ook op zondag open?  

Het merendeel van de respondenten is niet van plan open te gaan als de zondagsopenstelling wel 

mogelijk wordt gemaakt. Dit zijn 113 respondenten (68%). De minderheid zal wel open gaan (32%). 

 

Figuur 8. Weergave in aantal en percentage of ze zelf op zondag open willen gaan. 



9 
 

Er is ook gekeken of de grootte van het bedrijf nog uitmaakt voor de mening over de zondag 

opstelling. Dit is wel het geval omdat bij de grotere bedrijven vanaf 6 personen de meningen al meer 

positief tegen over de zondag opstelling staan. Bij de nog grotere bedrijven van 10+ personen is 

aangegeven dat ¾ van deze bedrijven op zondag wel opengaat. Bij de grootte 2 tot 5 personen is de 

mening tegenover de zondag opstelling negatiever. De redenen hiervan zijn te vinden in bijlage II. 

 

Figuur 9. Verschil per onderneming bij openstelling winkels/ondernemingen. 
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Figuur 10. Per type onderneming weergegeven of ze op zondag open willen zijn. 

Per type onderneming zijn de meeste meningen gelijk verdeeld, behalve bij de levensmiddelen is er 

een duidelijke meerderheid voor de zondag openstelling. Dit zijn ook vaak de grotere bedrijven. Het 

zijn voornamelijk de mensen die ‘anders’ hebben aangegeven, meer gespecialiseerde bedrijven, die 

niet op zondag open willen gaan. 
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6. Mogelijke beperking bij zondagsopenstelling? 

Bij de vraag over een beperking is er verdeeldheid. Ook zijn er nog veel bedrijven die aangeven dat 

ze er nog geen mening over hebben gevormd. Wat opviel is dat er bij de ja antwoorden een aantal 

de beperking opgaven om de zondag helemaal niet open te gaan. 

 

 
  

Figuur 11. Beperkingen bij een zondagsopenstelling. 
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Bijlage I: openvragen vraag 4 
#1: Ja, omdat Het meer leven in de gemeente brengt, zeker in 
het vakantieseizoen. 
 
#2: Nee, omdat Er is veel leegstand dat zegt al genoeg. 
 
#3: Nee, omdat Er 6 dagen in de week kan worden gewinkeld 
 
#4: Ja, omdat het verruimd de mogelijkheden om 
boodschappen te doen. 
 
#5: Nee, omdat de 24/7 mentaliteit alle branches, onze 
maatschappij schaadt. de groten worden groter 
en de kleine zelfstandige delft het onderspit. 
 
#6: Nee, omdat 6 dagen open in de week genoeg is 
 
#7: Nee, omdat Past niet in de sfeer van de gemeente; er zijn 
hier 0 steden 
 
#8: Ja, omdat veel mensen op zondag willen boodschappen 
doen. 
 
#9: Nee, omdat ze al 6 dagen open zijn en zondag een rustdag 
Is 
 
#10: Nee, omdat Prettig om gewoon weekend te kunnen vieren 
 
#11: Ja, omdat dat goed is voor de economie en gewenst is 
door cosumenten 
 
#12: Ja, omdat Er dan vrijheid is om te winkelen zeker voor 
Ondernemers 
 
#13: Nee, omdat zondag een rustdag moet blijven. 
 
#14: Ja, omdat Anno 2016 is dat op vele plaatsen in Nederland 
heel normaal. In een tijd dat men alles snel voor 
handen wil hebben is dit een normale stap. 
Denk ook aan online; hier kan men 24 uur per 
dag bestellen en daar wordt dan ook gretig 
gebruik van gemaakt. Het lijkt mij een hele 
goede ontwikkeling. 
 
#15: Nee, omdat je hiermee de kleine ondernemers 'verplicht' 
ook open te gaan. alleen de supermarkten en 
de grote landelijke spelers (bouwmarkten) 
hebben hier belang bij. zo toeristisch is het hier 
niet dat het noodzakelijk is. kosten zullen 
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omhoog gaan en de totale omzet in mijn ogen 
niet. 
 
#16: Nee, omdat de mens rust nodig heeft 
 
#17: Nee, omdat ieder baat heeft bij 1 dag rust in de week en uit 
respect voor mensen die zondagsrust uit 
geloofsovertuiging in ere houden 
 
#18: Ja, omdat Het van deze tijd is, klanten vragen ons al jaren 
of we niet op zondag open kunnen gaan. 
 
#19: Nee, omdat nee, het leven is niet alleen werken 
 
#20: Ja, omdat De zondagsrust niet meer van deze tijd is 
 
#21: Ja, omdat Verschuiving van de zaterdag shoppen naar 
zondag shoppen is nu zichtbaar en meetbaar. 
Ook postNL bezorgd op zondag. 
 
#22: Ja, omdat Ieder zijn eigen! 
 
#23: Ja, omdat van mij mag iedereen dat zelf invullen(branche 
verschillend) 
Nee, omdat vind het niet echt een noodzaak 
 
#24: Nee, omdat een collectieve rustdag in ieders belang is, en 
ik/wij dat iedereen zoveel mogelijk gunnen. 
 
#25: Ja, omdat het bij deze tijd past 
 
#26: Ja, omdat Ja, de tijden veranderen. Daarnaast moeten we 
een plek zijn die voor bedrijven en winkels 
aantrekkelijk is om te vestigen. 
 
#27: Nee, omdat rustdag 
 
#28: Ja, omdat de maatschappij verandert en er is behoefte 
aan om in ieder geval levensmiddelen te 
kunnen kopen. En ook vanwege concurrentie: 
winkels in de regio zijn ook open. 
 
#29: Ja, omdat iedere ondernemer moet vrij zijn om open te 
gaan of niet` 
 
#30: Nee, omdat er volgens mij geen behoefte is onder het 
winkelend publiek. Daarnaast denk ik niet dat 
het voor extra omzet zorgt, enkel dat de omzet 
verspreid wordt over meer dagen. 
 
#31: Nee, omdat zondagsrust gewenst is 
 
#32: Ja, omdat dit een landelijke trend is. 
 
#33: Nee, omdat Dat je als zzp'r dan nooit meer vrij hebt, veel 
kleine winkels/ familiebedrijven, zullen 
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verdwijnen 
 
#34: Ja, omdat allleen 1 keer in de maand en met een active 
commissie die op deze zondag Surhuisterveen 
op de kaart zet van 13.00-17.00 
 
#35: Ja, omdat naar mijn mening iedereen daar vrij in mag zijn 
 
#36: Ja, omdat we moeten meedoen andere grote dorpen doen 
het ook. 
 
#37: Ja, omdat De tijden zijn veranderd. Er is vraag naar 
zondag opening. 
 
#38: Ja, omdat We moeten 
 
#39: Nee, omdat ik dan alle dagen open moet zijn. daarnaast is 
de zondagsrust voor mij erg belangrijk. 
 
#40: Ja, omdat de mogelijkheid er moet zijn i.v. concurrentie 
 
#41: Ja, omdat Zondag ook een koopdag kan zijn 
 
#42: Nee, omdat Zes dagen voldoende is. 
 
#43: Nee, omdat Mensen moeten een vrije dag hebben 
 
#44: Nee, omdat 6 dagen open is genoeg 
 
#45: Nee, omdat volgens mij 6 dagen genoeg moet zijn om te 
Winkelen 
 
#46: Ja, omdat we mee moeten in de vaart der volkeren. 
Consument bepaald 
 
#47: Ja, omdat Wanneer de ondernemer dat wil, is het een 
eigen keuze. 
 
#48: Nee, omdat Iedereen heeft een rustdag nodig. 
 
#49: Ja, omdat iedereen dat zelf moet kunnen beslissen met 
het oog op oneerlijke concurrentie t.o.v. andere 
dorpen. 
 
#50: Ja, omdat ja, het voor de meeste bedrijven geldt, dat er 
meer omzet komt 
 

#51: Ja, omdat om de concurrentie voor te blijven 
 
#52: Ja, omdat dat moet elke ondernemer zelf weten  
 
#53: Ja, omdat Frijheid van de minske 
 
#54: Nee, omdat koopcentrum te klein 
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#55: Nee, omdat Winkeliers ook recht hebben op een vrije dag! Bovendien kan men 6 dagen per 
week in winkels terecht. 
 
#56: Nee, omdat de zondagsrust er niet voor niets is. We mogen best de 24-uurs economie wat 
afremmen... 
 
#57: Ja, omdat Het wordt algemeen goed, we kunnen er niet meer omheen. Ik acht ons echter niet 
een toeristisch gebied dat elke zondag volle winkelstraten zal trekken.  
 

#58: Nee, omdat Hier geen weinig toerisme is waardoor er geen vraag naar is. 
 
#59: Nee, omdat het heeft geen meerdwaarde, geen omzet groei, alleen kosten, ook de kleine 
ondernemer heeft rust nodig.  
 

#60: Ja, omdat Ja ,wat mij betreft altijd keuze van de ondernemer 
 
#61: Ja, omdat Ze dat zelf moeten uitzoeken 
 
#62: Nee, omdat vanuit mijn christelijk motief de zondag als rustdag te houden en anders ook nooit 
weer vrij 
 
#63: Nee, omdat nee, door de week tijd genoeg om inkopen te doen. Je hebt géén enkele vrije dag 
meer. Uit principoe niet open. 
 
#64: Nee, omdat de zondag voor mij een christelijke zondag is. 
 
#65: Ja, omdat Ja omdat er vele dorpen het ook doen .Laat ieder ondernemer vrij in hun keuze 
 
#66: Nee, omdat ik de zondag een rustdag vind  
 
#67: Nee, omdat Voegt niks toe voor de kleine retailers. Zorgt alleen maar voor spreiding van 
aankopen. 
 
#68: Ja, omdat iedereen voor zich een keuze moet kunnen maken om wel of niet open te gaan 
 
#69: Ja, omdat ja als ze dat willen 
 
#70: Ja, omdat wij dan de klanten niet elders heen sturen op koopzondag 
 
#71: Nee, omdat de consument kan 6 dagen in de week winkelen. dat hoeft tochniet 7 dagen. 
 
#72: Ja, omdat andere ondernemers ook willen winkelen  
 
#73: Ja, omdat dit past bij de huidige tijd waarin we leven. 
 
#74: Nee, omdat Ik dit niet kan opbrengen om nog een dag open te gaan  
 
#75: Ja, omdat Om eerlijke concurrentie te bieden, afvloeing naar online te beperken en om te 
voldoen aan de vraag van van de consument. 
 
#76: Ja, omdat ondernemers dit zelf moeten kunnen beslissen, we moeten mee met de tijd als dat 
nodig is en dan moet je zeker ook kijken naar de mogelijkheden en kansen voor een koopzondag 
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#77: Ja, omdat De ondernemer moet zelf kunnen beslissen ! 
 
#78: Nee, omdat zondagsrust respecteren 
 
#79: Nee, omdat kleinen bedrijven het nie t kunnen bolwerken en er dagen genoeg zijn om open te 
zijn. 
 
#80: Ja, omdat ja het is van deze tijd, niet open gaan betekend dat de klant elders 
boodschappen/het er even uit zijn gaat doen. 
 
#81: Ja, omdat ja, nieuwe tijd 
 
#82: Nee, omdat er genoeg andere dagen zijn. Graag 1 rustdag houden op zondag. 
 
#83: Ja, omdat je concurrerend moet blijven ten opzichte van andere plaatsen. 
 
#84: Nee, omdat we dit als christen niet nodig vinden en er weinig reden toe is ivm bv recreatie 
 
#85: Ja, omdat ze dat zelf mogen beslissen 
 
#86: Nee, omdat er best een vrije dag mag zijn. 
 
#87: Ja, omdat iedereen zelf mag weten of je open wilt of niet  
Nee, omdat je de winkeltijden verschuift 
 
#88: Ja, omdat mensen hebben veel vrije tijd 
 
#89: Ja, omdat vrije keus van de ondernemer 
 
#90: Ja, omdat de markt dat vraagt 
 
#91: Ja, omdat eigen keuze 
 
#92: Ja, omdat er dan een dienst verleent word aan mensen die op andere dagen werken. het zal in 
verhouding niet veel winst opbrengen maar sirvice tov staat voorop 
 
#93: Ja, omdat het de gemeenschap iets speciaals biedt op de zondag  
 
#94: Nee, omdat Nee 6 dagen in de week open is genoeg 
 
#95: Ja, omdat ja moet vrij zijn 
 
#97: Ja, omdat het is de tijd om mee te gaan met de rest van het land open op zondag 
 
#98: Ja, omdat ja, iedere ondernemer moet zelf kunnen bepalen of hij/zij op zondag open wil zijn. 
Dit zal ongetwijfeld voor extra omzet genereren m.n. tijdens de zomer. met het oog op o.a. het 
toerisme 
 
#99: Nee, omdat om de zondags rust te respecteren 
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#100: Nee, omdat de zondagrust ons lief is. 
 
#101: Ja, omdat gezelligheid  
Nee, omdat Mensen er aanstoot aan kunnen nemen (kerkgangers) 
 
#102: Nee, omdat Zondag is voor ons de rustdag en bestemd voor oa kerkgang 
 
#103: Ja, omdat Het in de huidige tijd de normaalste zaak van de wereld is, de klanten hebben er 
vraag naar.  
 
#104: Nee, omdat eerst maar eens op maandag allemaal open 
 
#105: Nee, omdat nergens voor nodig 
 
#106: Nee, omdat 6 dagen open, moet genoeg zijn! 
 
#107: Nee, omdat in verband met religieuze overtuiging vinden wij dat de zondagsrust gehandhaafd 
moet blijven. 
 
#108: Nee, omdat het niet nodig is. Omzet stijgt niet, wordt alleen verdeeld over 7 i.p.v. 6 dagen. 
Grote bedrijven kunnen personeel inzetten, kleine bedrijven niet en moeten dan zelf aan de bak om 
te voorkomen dat ze de slag zullen verliezen van de grote bedrijven. 
 
#109: Nee, omdat Ik dit oneerlijke concurrentie vind 
 
#110: Ja, omdat De keuze er moet kunnen zijn. Dit staat iedereen vrij. Mensen moeten ook kunnen 
winkelen om te ontspannen. 
 
#111: Nee, omdat 6 dagen genoeg is 
 
#112: Nee, omdat Ruim genoeg aanbod is van openingstijden 
 
#113: Nee, omdat Zondag een rustdag is dat moet zo blijven (de 7e dag is een rustdag) 
 
#114: Ja, omdat dynamsiche wereld 
 
#115: Nee, omdat niet nodig 
 
#116: Nee, omdat er ook een rustdag moet zijn 
 
#117: Ja, omdat ik dat de verantwoordelijkheid van de ondernemer vindt. Daarnaast ben ik van 
mening dat juist de detailhandel in de dorpen binnen een krimpregio dit als een kans zouden 
moeten zien. I.v.m. de internethandel zul je iets extra's op tijden dat de meeste klanten kunnen 
moeten bieden. Dat is over het algemeen in het weekend. Maak er een échte belevenis van en ga 
bijvoorbeeld op bepaalde dagen door de week of op koopavond niet open. 
 
#118: Nee, omdat Het is rust verstorend, men heefd 6 dagen in de week de tijd om boodschappen te 
doen. 
 
#119: Ja, omdat Andere gemeenten deze mogelijkheid ook bieden en dit klanten naar de 
concurrentie trekt. 
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#120: Nee, omdat Door de week tijd zat is om iets te kopen. 
 
#121: Ja, omdat geeft mogelijk voor ondernemers om meer omzet te genereren, en geeft 
consument ruimte om ook andere momenten te "shoppen" 
 
#122: Ja, omdat Ik denk dat veel mensen hier baat bij hebben. Zelf ben ik door de weeks druk aan 
het werk en daarom zou ik het fijn vinden dat er supermarkten en of winkels geopend zijn. Dan hoef 
je ook niet naar een ander dorp of een andere stad. 
 
#123: Nee, omdat er voldoende tijd is om te winkelen en wij ook graag een dag vrij willen hebben in 
de week 
 
#124: Nee, omdat Ik houd van de zondagsrust voor werkgever en werknemers. De kleinere winkers 
zullen organisatorisch het heel lastig hebben om (mochten ze het wel willen) op de personele 
bezetting in te vullen. Het is de vraag of er méér omzet uit de smaenleving gehaald wordt, (mensen 
hebben niet meer te besteden) . De omzet zal derhalve deels verschuiven van door de week naar de 
zondag. Dat gaat dan ten koste van de kleinere onderneming welke niet op zondag open kan. We 
schatten in dat tegen wil en dank bij de grotere winkelbedrijven het personeel op zondag aan het 
werk zal moeten. Laten we één dag in de week de economie op nul zetten. Het is 'heilzaam'voor de 
mens om een dag echt rust te nemen, en ook te ervaren in de samenleving. Voegt het iets 
toe...worden we er beter van...of zijn we metelkaar verliezers..?? 
 
#125: Ja, omdat dat past anno 2016 
 
#126: Nee, omdat niet nodig 
 
#127: Ja, omdat mensen dan alle tijd hebben om te winkelen en het brengt levendigheid in de 
dorpen 
 
#128: Nee, omdat 6 dagen open voldende is 
 
#129: Nee, omdat zondag vrij is belangrijk voor iedereen:je gaat naar de kerk of naar familie of 
vrienden,andere mensen gaan weer sporten,dit gaat allemaal versnipperen als de zondag als vrije 
dag wegvalt. 
 
#130: Nee, omdat Verplaatsing van omzet. Voorziet niet direct in behoefte en leidt voor kleine 
zelfstandige tot meer kosten of minder rust 
 
#131: Nee, omdat nee leidt niet tot meer omzet wel tot meer kosten, meer organisatie kwa 
bezetting en minder rust voor de kleine MKB-er 
 
#132: Ja, omdat Dat van deze tijd is. 
 
#133: Ja, omdat er nu teveel alternatieven in de buurt zijn om op zondag te gaan winkelen. 
 
#134: Ja, omdat 24 uur economie en vrije handel zonder beperkingen 
 
#135: Nee, omdat Algehele vrije dag is belangrijk en kleine ondernemers worden onevenredig 
getroffen 
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#136: Nee, omdat De rustdag moet in ere worden gehouden 
 
#137: Nee, omdat de rustdag in ere moet worden gehouden. Er zijn genoeg winkelmomenten voor 
de consument. Daar hoeft niet extra bij. Op vrijdagavond, koopavond is er al weinig animo, dus lijkt 
het mij op zondag ook niet rendabel. 
 
#138: Nee, omdat Zondag moet een gezellige dag blijven 
 
#139: Nee, omdat doordeweeks voldoende is  
 
#140: Nee, omdat Dit niks toevoegt aan de omzet en afbreuk doet aan de sociale aantrekkingskracht 
van onze gemeente. Hier is er nog echt een weekend! 
 
#141: Nee, omdat we kunnen 6 dagen in de week onze boodschappen wel doen 
 
#142: Nee, omdat Ik heb hier vanuit mijn positie geen mening over, maar ik verwacht dat het een 
verdunning van de omzet zal worden. Voor de kleinere ondernemers niet economisch haalbaar. 
 
#143: Nee, omdat Zondag,s rust 
 
#144: Nee, omdat godsdienst 
 
#145: Nee, omdat zondagsrust 
 
#146: Ja, omdat jawel ,het in andere steden en dorpen ook iis 
 
#147: Nee, omdat dit niet haalbaar is met twee personen 
 
#148: Nee, omdat we geen zeven dagen per week open kunnen. 
 
#149: Ja, omdat we met onze tijd mee moeten gaan, en daarbij commerciële kansen moeten creëren 
en benutten. 
 
#150: Ja, omdat Je daarmee inspeelt op commerciële kansen 
 
#151: Nee, omdat 6 dagen per week is voldoende. De zondagsrust is waardevol en niet alles moet 
ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen 
 
#152: Nee, omdat de kleine middenstander benadeeld wordt, die wordt gedwongen om 7 dagen in 
de week te gaan werken. Er zijn 6 dagen om boodschappen te doen,en dat lijkt ons meer dan 
voldoende. Alleen de supermarkten zijn degenen die open willen. 
 
#153: Nee, omdat zondag een rustdag is 
 
#154: Nee, omdat 6 dagen is genoeg. 
 
#155: Ja, omdat DIT IETS VAN DEZE TIJD IS.VELE OMRINGENDE DORPEN BIEDEN DEZE MOGELIJKHEID 
OOK. 
 
#156: Nee, omdat wij er tegen zijn 
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#157: Nee, omdat we onze rustdag (die door God is ingesteld is) keihard nodig hebben 
 
#158: Ja, omdat In principe is dit de keus van de ondernemer en afhankelijk van de branche. 
 
#159: Nee, omdat dit voor ons de enige vrije dag is 
 
#160: Nee, omdat de consument kan 6 dagen in de week terecht in de winkels. 
 
#161: Nee, omdat Principieel + bezettingsprobleem 
 
#162: Nee, omdat de consument al 6 dagen de week tercht kan bij de winkels.Het zal een 
verplaatsing worden. 
 
#163: Nee, omdat omdat we al zes dagen open zijn 
 
#164: Ja, omdat daar kunnen we niet meer om heen . 
 
#165: Ja, omdat Ja dat moet mogelijk zijn 
 
#166: Ja, omdat ja 
 
#167: Nee, omdat de ondernemer ook eens rust nodig heeft 
 
#168: Ja, omdat Mogen! Ondernemers dat prima zelf kunnen beslissen! 
 
#169: Nee, omdat alleen in grote plaatsen of steden 
 
#170: Ja, omdat wil detailhandel naar de toekomst overleven, zij mee moeten gaan met de tijd en de 
vraag van de consument. 
 
#171: Nee, omdat lijkt mij niet nodig 
 
#172: Ja, omdat In principe mag het natuurlijk wel 
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Bijlage II: openvragen vraag 5 
#1: Nee, omdat Ik geen winkel heb. Maar klanten wel wil 

ontvangen als hun en mij dat uitkomt. 
 
#3: Nee, omdat We een vrije dag nodig hebben 
 
#4: Nee, omdat wij geen winkel hebben 
 
#5: Nee, omdat een kleine zelfstandige dit niet meer opkan 
brengen. 
 
#6: Nee, omdat ik een vrije dag wel op prijs stel 
 
#7: Nee, omdat we hopelijk ook geen gebouwen krijgen van 20 
verdiepingen, terwijl dat technisch misschien 
best mogelijk is. 
 
#8: Ja, omdat wij sowieso open zijn  
 
#10: Nee, omdat Weekend's vrij wil zijn  
 
#11: Ja, omdat de consument dat wenst. 
 
#12: Nee, omdat Ik heb geen winkel 
 
#13: Nee, omdat wij hier tegen zijn. 
 
#14: Nee, omdat Wij runnen webwinkels welke al 24 uur per dag 
open zijn. 
 
#15: Nee, omdat ik tegen de openstelling ben, dan is het niet 
logisch wel te gaan shoppen. 
 
#16: Nee, omdat ik mijn personeel dat niet aan wil doen 
 
#17: Nee, omdat er 6 andere dagen beschikbaar zijn en internet 
winkels voor degene die koopdrang hebben 
 
#18: Ja, omdat De klanten er al jaren om vragen 
 
#20: Ja, omdat Wij zijn al op zondag open 
 
#21: Ja, omdat Ja zeker 
 
#23: Ja, omdat Wellicht in de toekomst wanneer je hier grote 
vraag naar is en andere bedrijven ook op 
zondag open zijn 
Nee, omdat Is op dit moment niet nodig en het effect van 
weekend is dan weg. 
 
#24: Nee, omdat ik/wij gebruiken de zondag voor kerkbezoek en 
gezinsmomenten. Wij werken als echtpaar al 
veel te veel in het bedrijf en nog een dag erbij 
zou waanzin zijn. 
 
#25: Ja, omdat het goed voor de omzet is 
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#28: Nee, omdat heb geen winkel, alleen kantoor 
 
#29: Nee, omdat voorlopig niet 
 
#30: Nee, omdat ik mijn enige vrije dag graag behoudt. 
 
#31: Nee, omdat nee als 1-mans zaak graag geen verdere 
Belasting 
 
#32: Nee, omdat wij niet woonachtig zijn in de gemeente. 
 
#33: Nee, omdat Zondagsrust bewaren, Drachten is ook dicht 
 
#35: Nee, omdat nee is voor ons bedrijf niet van toepassing 
 
#36: Ja, omdat er veel naar word gevraagt 
 
#37: Ja, omdat Klanten vragen erom. 
 
#38: Ja, omdat dit extra omzet kan betekenen 
 
#39: Nee, omdat ik niet alle dagen wil werken. Op zondag wil ik 
rust hebben. 
 
#40: Ja, omdat er gelegenheden zijn di er om vragen. 
 
#41: Ja, omdat als ieder open gaat wij niet achter kunnen 
Blijven 
 
#42: Nee, omdat We graag een vrije dag hebben. 
 
#43: Nee, omdat Anders ben ik nooit vrij 
 
#45: Nee, omdat Heb adm en advies bureau, geen winkel 
 
#46: Ja, omdat Ja, niet elke zondag, maar bv een aantal keren 
per jaar. Met z,n allen 
 
#47: Nee, omdat ik heb geen winkel 
 
#48: Nee, omdat Zondag mijn enigste vrije dag is 
 
#49: Nee, omdat waarschijnlijk niet, omdat er denk ik te weinig 
animo is in Buitenpost 
 
#50: Nee, omdat nee, Ons bedrijf is te klein, dan moeten we er 
zelf zijn zondags en dan maken we nog meer 
uren.  
 
#51: Ja, omdat om de omzet te verhogen  
 
#52: Nee, omdat nee omdat wij er niet op ingericht zijn 
 
#53: Ja, omdat bin ik al 
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#54: Nee, omdat verwacht geen winkelend publiek voor ons assortiment 
 
#55: Nee, omdat Zie bovenstaande.  
 
#56:  Nee, omdat ik principieel niet op zondag werk. 
 
#57: Ja, omdat Liever niet, maar wanneer Surhuisterveen er een thema van maakt zullen wij niet 
achter kunnen blijven.  
 
#59: Nee, omdat het heeft geen meerwaarde, geen omzet groei, alleen kosten en uit principe ga ik 
niet open. de kleine ondernemer heeft ook rust nodig.  
 
#60: Ja, omdat de consument graag op zondag winkelt 
 
#61: Nee, omdat Er geen rustdag overblijft. Eens per maand met een thema is wellicht goede optie 
 
#62: Nee, omdat nu mijn rustdag is 
 
#64: Nee, omdat Ik naar de kerk ga. 
 
#65: Ja, omdat Ja omdat dit een extra inkomsten genereerd 
 
#66: Nee, omdat ik vrij wil zijn op zondag  
 
#67: Nee, omdat Online is ons bedrijf zondags wel open. 
 
#68: Nee, omdat ik niet denk dat het iets aan mijn rendement gaat toevoegen  
 
#69: Ja, omdat Ja zeker. Dan heb ik er wat meer tijd en rust voor.  
 
#70: Ja, omdat misschien wel 
 
#71: Nee, omdat we werken al 6 dagen in de week, moet ik personeel op zondag laten werken moet 
ik ze ook noch dubbel uit betalen en we krijgen er geen extra omzet door het verplaatst zich alleen 
maar de consument  
 
#72: Ja, omdat ben altijd berijkbaar  
 
#73: Ja, omdat het omzet oplevert  
 
#74: Nee, omdat Ga niet open  
 
#75: Ja, omdat Ja omdat er in mijn branche is vraag is om open te zijn op zondag. Hierdoor krijg ik 
een gezondere bedrijfsvoering en maak ik mijn bedrijf klaar voor de toekomst. Ook is het beter voor 
de continuïteit en gaat het onnodige voedselverspilling tegen. 
 
#76: Ja, omdat dit een mooie kans is om ons als prachtig centrum Surhuisterveen te laten zien. 
 
#79: Nee, omdat Kosten niet te doen. 
 
#80: Nee, omdat nee we zijn geen winkel 
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#81: Nee, omdat privé 
 
#82: Nee, omdat ik tegenstander ben. Wij zien hierin ook geen toegevoegde waarde. Hechten 
waarde aan eigen vrije tijd en die van een ander. 
 
#83: Ja, omdat de klant er om vraagt. 
 
#84: Nee, omdat nee, we verwachten weinig klanten 
 
#85: Nee, omdat wij zijn geen winkel 
 
#86: Nee, omdat er best een vrije dag mag zijn  
 
#87: Ja, omdat als alle winkels open gaan, het zin heeft om open te gaan. Het is de kracht dat je het 
samen doet. Ook vind ik dat er dan goede reclame voor gemaakt moet worden. Je moet er voor 
waken dat de vrijdagavond en de zaterdag ook sterk blijven. Want je verschuift de winkeltijden en 
het kost meer kwa personeel.  
Nee, omdat er geen 'vraag' in Surhuisterveen is, gok ik. We zijn niet eens open op koningsdag, dus 
laat staan dat er een koopzondag komt. 
 
#88: Ja, omdat veel mensen op de been 
 
#89: Nee, omdat onze afnemers niet open zijn in de weekenden 
 
#90: Ja, omdat de klanten dat van ons verwachten 
 
#91: Nee, omdat als eenmanszaak prive niet op zit te wachten 
 
#92: Ja, omdat ja om sirvice te bieden aan klanten die ook op zondag willen winkelen 
 
#93: Nee, omdat wij een productiebedrijf zijn en alleen op bestelling leveren 
 
#94: Nee, omdat Nee koosten zijn meer dan de opbrengsten 
 
#95: Nee, omdat vind het niet nodig 
 
#97: Ja, omdat ja ik zou open gaan omdat je veel mee klanten kan krijgen op een zondag omdat 
mensen dan tijd hebben om te winkelen 
 
#99: Nee, omdat we maken doorde weeks genoeg omzet 
 
#100: Nee, omdat dezelfde reden. 
 
#101: Ja, omdat mijn werkzaamheden zijn vaak in het weekend. de vraag is er naar 
 
#103: Ja, omdat De klant centraal staat, en die wil ook op zondag boodschappen kunnen doen 
 
#104: Ja, omdat 1x in de 2 maand, als er aandacht aan wordt besteed 
 
#105: Nee, omdat dan moet ik 7 dagen open 
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#106: Nee, omdat Vrije tijd voor personeel en ondernemers belangrijk is 
 
#107: Nee, omdat in verband met religieuze overtuiging vinden wij dat de zondagsrust gehandhaafd 
moet blijven. 
 
#108: Nee, omdat ik dan meestal evenementen bezoek en mijn winkel niet open kan doen. 
 
#109: Nee, omdat Iedereen recht heeft op een vrije dag met het gezin 
 
#110: Ja, omdat Ik dit graag wel aanbieden en er andere momenten zijn voor mij om rust te pakken. 
 
#111: Nee, omdat dat mijn enige vrije dag is   
 
#112: Nee, omdat Een dag met het gezin nog steeds erg belangrijk is 
 
#114: Nee, omdat dienstverlening 
 
#116: Nee, omdat zondag mijn rustdag is. 
 
#117: Ja, omdat indien er voldoende aanloop op zondag is zeker 
 
#118: Nee, omdat ik respect heb voor diegene die uit geloofsovertuiging de zondag als een rustdag 
zien. Horeca gelegenheden heb ik geen probleem mee. 
 
#119: Nee, omdat Mijn onderneming voornamelijk b2b is gericht. 
 
#120: Nee, omdat Wij werken 5-6 dagen per week en dat is voldoende 
 
#121: Ja, omdat ja, omzet verhogend, leefbaarheid in dorpen. 
 
#122: Nee, omdat Ik geen winkel heb. 
 
#123: Nee, omdat wij recht hebben op een vrije dag en de zondagrust respecteren 
 
#125: Ja, omdat klanten dan meestal vrij zijn ! 
 
#126: Nee, omdat zondag een vrije dag is en blijft 
 
#127: Nee, omdat kinderopvang is gekoppeld aan werkdagen, geen behoefte in weekend 
 
#128: Nee, omdat zie boven 
 
#129: Nee, omdat om bovengenoemde reden. 
 
#132: Ja, omdat Waarom niet. 
 
#133: Ja, omdat we het dan gaan proberen als er onder de ondernemers voldoende animo is, kijken 
wat de omzet doet. 
 
#134: Ja, omdat zie hierboven en uit concurrentie overweging 
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#135: Nee, omdat Tenzij ik gedwongen word door de markt 
 
#136: Nee, omdat Ik ben er op tegen 
 
#137: Nee, omdat omdat we de zondag heilig is voor ons. Een vrije dag, waarin we even tot rust 
mogen komen en Qualitytime hebben met ons gezin. Moeten we dat ook al opgeven voor de 24-
uurs maatschappij ? 
 
#139: Nee, omdat ik niet altijd aan het werk wil zijn 
 
#140: Nee, omdat Dit voor ons meer kosten en lasten, dan lusten brengt. 
 
#142: Ja, omdat ik ben al jaren een half uur geopend op de zondagavond  
Nee, omdat ik ga dat niet verruimen, omdat de behoefte er niet is vanuit publiek en het economisch 
niet verantwoord is 
 
#146: Ja, omdat ja ,omdat het noodzakelijk wordt anders gaat de consumet wel naar onze concurent  
 
#147: Nee, omdat dit niet haalbaar is met twee personen, geen vrije tijd meer   
 
#148: Nee, omdat het voor ons geen meerwaarde geeft 
 
#149: Ja, omdat wij als bedrijf zijnde met de tijd mee willen gaan, en onze klanten tegemoet willen 
komen met verruimde openingstijden. 
 
#150: Ja, omdat we daarin de klant tegemoet willen komen, anders gaan ze wel naar Burgum of 
Leeuwarden 
 
#152: Nee, omdat wij een kleine middenstander zijn, en ook met gezin een dag willen doorbrengen  
 
153: Nee, omdat ik religieus ben 
 
#154: Nee, omdat 1 rustdag in de week. 
 
#155: Ja, omdat DE KLANT DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM OOK OP DEZE DAG BIJ ONS TE KOMEN 
SHOPPEN. 
 
#157: Nee, omdat de rustdag er is voor het gezin 
 
#158: Ja, omdat Openstelling afhankelijk van situatie (activiteiten OV) of eigen acties 
 
#160: Nee, omdat we 6 dagen in de week geopend zijn en zondag onze rustdag is. 
 
#162: Nee, omdat we al 6 dagen in de week open zijn en zondag onze rustdag is.  
 
#163: Nee, omdat zondags gaan wij niet open. zondagsrust   
 
#164: Ja, omdat dit de toekomst is 
 
#165: Ja, omdat in speciale gevallen, niet elke zondag 
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#167: Nee, omdat ik al 6 dagen in de week open ben 
 
#168: Nee, omdat Mijn branche leent zich er niet voor 
 
#170: Nee, omdat wij zijn een kantooromgeving 
 
#171: Nee, omdat nee wij zijn geen winkel 
  
#172: Ja, omdat Het werkt alleen als iedereen meedoet 
 
 


