
 
              

 PvdA Doesburg Sterk en Sociaal 
 
      Resultaten enquete. 

 
36 ingevulde enquêtes zijn ingeleverd 
 
1: Hoe denkt u over het volledig voor verkeer afsluiten van de 3 hoofdstraten? Bent u het hier 
mee eens?    
 
Ja: 11 (30,55%) 
Nee: 24 (66,67%) 
Leeg: 1 (2,78%) 
 

Toelichting: 
Sommige mensen (4) geven aan dat het afsluiten voor verkeer alleen op zaterdag prima is. Een aantal 
mensen geven aan dat afsluiting een doodsteek voor Doesburg zou betekenen en dat er op die manier 
klanten en doelgroepen uitgesloten en verloren gaan. Een enkele wil totale afsluiting van de binnenstad en 
handhaving van de verkeersafsluiting op zaterdag. 
 
2: Hoe denkt u over een blauwe zone op de parkeerplaats achter de Albert Heijn zou dit 
bevorderen dat er meer mensen boodschappen gaan doen in het centrum. Bent u het hier mee 
eens?  
 
Ja: 28 (77,77%)  
Nee: 5 (13,89%)  

Ja/nee: 2 (5,56%) 
Leeg:1 (2,78%) 
 
Toelichting: 
De meeste mensen zijn voor de blauwe zone. Een enkeling geeft aan dat dit alleen goed is voor de 
supermarkten. Ook is er genoemd dat de bottleneck is dat mensen de tijd in de gaten moeten houden en 
dat niet het betalen een probleem is.  
 
3.1:Bent u open tot 21.00uur op de koopavond Ja/Nee   
 
Ja: 13 (36,11%) 
Nee: 22 (61,11%) 

Leeg:1 (2,78%) 
 
De meesten geven aan tot 20:00 uur open te zijn.  
 



3.2: Vindt u de koopavond zinvol Ja/Nee  
 
Ja: 22 (61,11%) 
Nee: 13 (36,11%) 

Leeg:1 (2,78%) 
 
De meeste mensen vinden de koopavond zinvol. Andere geven aan dat het erg rustig is en dat koopavond in 
Doesburg niet zinvol is.  
 
 
4: Is een uniforme koopavond alleen in het seizoen van april tot en met september een optie  
 
Ja: 11 (30,55%) 
Nee: 22 (61,11%) 
Misschien: 1 (2,78%) 
?: 1 (2,78%) 

Leeg: 1 (2,78%) 
 
De meeste mensen geven aan dat een universele koopavond in de zomer niet zinvol is omdat dit geen 
duidelijke boodschap naar de klant is. Wel wordt er aangegeven dat een uniforme koopavond wel zin heeft 
wanneer iedereen meedoet.  
 
5: Zou u op zondag open willen zijn?  
 
Ja: 7 (19,44%) 
Nee: 28 (77,77%) 
Neutraal: 1 (2,78%) 
 

De meerderheid wil niet elke zondag open. Helaas is de vraag ongelukkig gesteld. Ik heb het gevoel dat 
winkeliers wel bijvoorbeeld op culturele zondag open willen maar niet elke zondag. Een mooi standpunt van 
de PvdA zou kunnen zijn dat de winkeliers op culturele zondag vrij zijn om hun winkel te openen.  
 
6: : Bent u lid van het DOV  
 
Ja: 20 (55,55%) 
Nee: 15 (41,67%) 
Leeg: 1 (2,78%) 
 
Suggesties 
 

• Onderneem actie om toeristen te trekken 
• Voorzie de binnenstad van nieuw meubilair 
• Verander het parkeerbeleid 
• Verlaag de huren 
• Ondernemersfond/reclameheffing: geef een nieuwe ondernemers de kans in plaats van de 

gevestigde orde 
• De gemeente moet zich soepeler opstellen tegenover publiektrekkers zoals action 
• Winkels open op culturele zondag 

 
 


