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INLEIDING 

NIEUWE INVULLING THEMA-AVONDEN CENTRUMMANAGEMENT 
 
Het mag interactiever en creatiever! Vanuit die gedachte is Centrummanagement gestart met 
een nieuwe invulling van de thema-avonden zoals we die reeds een aantal jaren organiseerden 
in april. In die nieuwe aanpak wordt gekozen voor een kleinere (ca. 15 personen) opzet. Elke 
editie zal in het teken staan van een bepaald thema waarbij een of meerdere inspirerende 
gasten aanschuiven. Door voor een kleinere opzet te kiezen, is er meer ruimte voor interactie 
en verdieping op inhoud; om echt met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen. 
Bovendien is het zo mogelijk om meerdere thema’s per jaar te behandelen. 
 
HET THEMA: WINKELTIJDEN 
De tweede thema-avond van 2016 stond in het teken van de doordeweekse winkeltijden. De 
volgende vragen werden aan de orde gesteld en besproken: 
 

• Wat zijn de consumententrends met betrekking tot winkeltijden? 

• Hoe gaan winkeliers daar mee om? 

• Wat zijn aandachtspunten? 
 
Voor deze avond werd een gemêleerd gezelschap van ondernemers: eenmans-(of vrouws-) 
zaken, MKB-bedrijven en GWB-bedrijven uitgenodigd. De avond ging van start om 19.30 uur op 
het kantoor van Centrummanagement Maastricht - Vrijthof 23. De aanwezigen werden 
verwelkomd door Frans Pollux die de avond als moderator voor zijn rekening nam. Hij 
benadrukte dat hij geen mening over het onderwerp heeft, maar als zoon van de groenteman en 
iemand die niet online shopt, wel affininiteit heeft met het thema. Hij startte met een 
voorstelrondje van de aanwezigen.  
 
Aanwezigen 

Cavallaro Bart  Kramp 

Entre Deux Ton Harmes 

HEMA Jos van der Nieuwenhuizen 

Kookhuis aan de Maes Thijs Waltjen 

Maison Louis Richard Colson 

Nespresso Bas van Dam 

Stijl Maastricht Jan Willems 

the Cookie Club Eddy Janssen 

Winckers schoenen Jurriaan Winckers 

	
Hierna gaf Paul ten Haaf, directeur Centrummanagement Maastricht, een korte inleiding over de 
tendensen in de Nederlandse markt volgens deskundigen en de enquête die op dit moment door 
Centrummanagement wordt uitgevoerd onder bezoekers van de stad. 
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1. ONDERZOEK 

1.1. Opinie deskundigen* 

• Hoogleraar economie Consumenten en Huishoudens aan de Wageningen Universiteit 
(Gerrit Antonides):  

o Winkels open tot 19:00 uur. Men shopt steeds meer voor het plezier (dus langer) 
en samen met iemand. 

• Programmamanager Nederlandse Raad Winkelcentra (Tessa Vosjan):  
o Steeds meer gewenning om 24 uur per dag te kunnen shoppen via het internet.  
o “Verruimde openingstijden zijn niet per se een garantie voor meer omzet, maar 

wel een middel om omzet te behouden die anders zou weglekken naar 
webwinkels.” 

• Directeur van het Retail Management Center (Huib Lubbers):  
o Verplaatsing van drukte in een binnenstad verschuift. Men gaat later de stad in. 

 
*Artikel Retailwatching.nl 
 
 
1.2. Ontwikkeling internetshoppers 

• In 2014 hebben 10,4 miljoen mensen online 
geshopt 

• 7,9 miljoen mensen deden dit regelmatig 
(2014) 

• In 2005 kochten 3,9 miljoen mensen 
regelmatig online 

• Meest gekocht:  
o Reizen, vakanties 
o Kleding, sportartikelen 
o Kaartjes voor evenementen 
o Literatuur 

 
1.3. Pilot in Haarlem: 3X7 

Donderdag, vrijdag, zaterdag zijn de winkels geopend tot 19:00 uur. Pilot loopt van 5 november 
2015 t/m mei 2016. Daarna evaluatie. 
 
Waarom: 

• Beter inspelen op behoefte consument 

• Meer beleving door betere aansluiting op horeca 

• Meer eenduidigheid in beleid openingstijden 
 
Voordelen: 

• Na kantoortijd nog genoeg tijd om te winkelen (17:00 uur – 19:00 uur) 

• Trekt consumenten aan vanuit de regio (betere concurrentiepositie) 

• Betere service door aanpassing aan consument 

• Meer tijd om te shoppen dus beter concurreren met webshoppen 

• Werkt drempelverlagend om na 19:00 uur in de stad te blijven > horeca 

• Meer consensus bij winkeliers 

• Schept meer duidelijkheid bij consument  
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1.4. Openingstijden in Nederlandse en omliggende steden 

	
	
1.5. Enquête winkelend publiek 

Op welk (doordeweeks) tijdstip zou u willen dat de winkels in de binnenstad van Maastricht 
opengaan? (Meest opmerkelijke hieronder weergegeven) 
 

	
	
Op welk doordeweeks tijdstip zou u willen dat de winkels in de binnenstad van Maastricht 
dichtgaan? 
 

	
	
	
	
	
	
	

Land Stad Winkeltijd 
Nederland Amsterdam Mogelijkheid om 24/7 open te zijn.  
 Breda Zelfde tijden als nu in Maastricht 
 Delft Koopavond op vrijdag, overig gelijk 

Maastricht 
 Den Bosch Zelfde tijden als nu in Maastricht 
 Den Haag Zelfde tijden als nu in Maastricht 
 Eindhoven Koopavond op vrijdag, overig gelijk 

Maastricht 
 Rotterdam Koopavond op vrijdag, overig gelijk 

Maastricht 

 Utrecht Maandag vanaf 11:00 uur open, rest van de 
dagen om 9:30 – 18.00 uur. Koopavond 
donderdag 

België Antwerpen Geen koopavond, 10.00 – 18.00 uur 
 Brussel Geen koopavond, 09.00 – 18.00 uur 
 Hasselt Dagelijks 10.00 – 18.00 uur. Geen koopavond 
 Luik Dagelijks 09:30 – 18:00 uur. Geen 

koopavond en -zondag 
Duitsland Aken Dagelijks 09:00 – 20:00 uur (geen 

koopzondag) 
 Düsseldorf Dagelijks 10:00 – 20:00 uur (geen 

koopzondag) 
 Keulen Dagelijks 10:00 – 20:00 uur (geen 

koopzondag) 
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1.6. Reacties van het winkelend publiek n.a.v. de enquête 

• Als de stad op vrijdag langer open zou blijven bestaat de kans dat ik hierna ook wel een 
café of restaurant in zou gaan.  

• Mensen werken van 08:00 uur tot 17:00 uur doordeweeks dus het wordt moeilijk om 
doordeweeks naar de stad te gaan.  

• Eén extra koopavond in de week zou mooi zijn, in mijn geval de vrijdag. En dan een 
uurtje langer dan normaal. Voor de rest zou ik het hetzelfde laten, ik ben van mening dat 
het winkelpersoneel al genoeg uren maakt, gezien de koopzondagen.  

• Eén extra koopavond in de week zou mooi zijn, in mijn geval de vrijdag. En dan een 
uurtje langer dan normaal. Voor de rest zou ik het hetzelfde laten, ik ben van mening dat 
het winkelpersoneel al genoeg uren maakt, gezien de koopzondagen.  

• Eén extra koopavond in de week zou mooi zijn, in mijn geval de vrijdag. En dan een 
uurtje langer dan normaal. Voor de rest zou ik het hetzelfde laten, ik ben van mening dat 
het winkelpersoneel al genoeg uren maakt, gezien de koopzondagen.  

• Eén extra koopavond in de week zou mooi zijn, in mijn geval de vrijdag. En dan een 
uurtje langer dan normaal. Voor de rest zou ik het hetzelfde laten, ik ben van mening dat 
het winkelpersoneel al genoeg uren maakt, gezien de koopzondagen.  

• De koopavond is tot 19:00 uur voldoende.  

• Momenteel ben ik gebonden aan werktijden. Zodra ik klaar ben, zijn de winkels dicht 
waardoor ik verplicht in het weekend zou moeten gaan, maar dan is het veel te druk, dus 
ga ik liever niet.  

• Koopavond hoeft voor mij niet. De zondag is populairder dan de koopavond.  
 

2. Doordeweeks dilemma’s 

Om het denkkader over de mogelijkheden wat op te rekken en omdat we niet alleen maar serieus 
bezig willen zijn, werd daarna een variant op het Facebookspel ‘Dilemma op Dinsdag’ gespeeld, 
waar mensen móeten kiezen tussen twee dilemma’s. Het werd een mix van serieuze en grappige 
vragen. De deelnemers konden stemmen door een rood of groen kaartje omhoog te houden. 
 
In bijlage 1 treft u de vragen en de gekozen antwoorden antwoorden in percentages aan.  
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3. Stemmen met stickers 

Om inzichtelijk te maken wat de aanwezigen als ideale openings- en sluitingstijd zien, werd hen 
gevraagd op een groot bord een groene sticker te plakken bij ideale openingstijd en een rode bij 
ideale sluitingstijd. Een blauwe sticker kon aangebracht worden op een dag waar men verkoos 
de hele dag te sluiten. Daarvan werd er 1 geplaatst (dinsdag). 
 
Uit de volgende tabel is af te lezen voor welke openings- en sluitingstijden men heeft gekozen 
(aantal stickers per tijdstip). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Het groepsgesprek 

Hieronder worden de stellingen weergegeven die het meest nadrukkelijk naar voren kwamen in 
het groepsgesprek: 
 

• Een van de redenen om de thema-avond over het onderwerp ‘Dagopeningstijden’ te 
houden was omdat er momenteel steeds minder uniformiteit wordt uitgestraald. Steeds 
meer winkels blijven langer open dan de bekende sluitingstijden (tot 18:00 uur) en dit 
zorgt voor verwarring en misschien zelfs frustratie. Het zou goed zijn om iedereen op 
één lijn te krijgen en zo weer een gezamenlijke openings- en sluitingstijden aan te 
houden. Dit is voor de consument goed, maar ook voor de ondernemer. 

 

• Een ondernemer kan een boete krijgen wanneer hij langer openblijft dan normaal. Men 
krijgt echter geen boete wanneer men eerder dan de bekende sluitingstijd dichtgaat. 
Hiervoor een boete krijgen is natuurlijk geen optie maar wanneer er veel winkels zijn die 
eerder dichtgaan is dit nadelig voor winkels die wel gewoon openblijven. De consument 
raakt verward en er ontstaat een scheve verhouding in het straatbeeld.  

 

• De consument staat centraal. Van belang is dat deze de mogelijkheid heeft om op het 
gemak te kunnen shoppen en daarvoor genoeg tijd heeft. Als blijkt dat de consument 
later de stad in komt of na het werk geen tijd meer heeft om de stad in te kunnen, is het 
goed om de onderneming langer geopend te houden. Dit komt vaker terug in de 
discussie. Men houdt de winkel open totdat de laatste klant weg is of blijft al standaard 
een half uur of uur langer open. 
 

• Verschillende winkels in de Maastrichter Brugstraat en in de Wycker Brugstraat zijn 
momenteel al langer open omdat rond sluitingstijd (18:00 uur) veel mensen terug naar 
het station lopen en dan juist langs die winkels komen. Dat er op dat moment nog veel 
mensen langskomen merken zij ook aan de omzet aan het einde van de werkdag. 
 

• De (kleine) zelfstandige ondernemers geven aan dat, omdat zij (vaak) zelf in de winkel 
staan, het niet zomaar mogelijk is om de winkel een uur langer open te houden. Dit 
bijvoorbeeld omdat men niet te laat thuis wil komen of geen duur personeel kan 
veroorloven. Midden en Klein Bedrijven (MKB’s) of Groot Winkel Bedrijven (GWB’s) werken 
veelal met studenten die parttime werken. Zij zijn erg flexibel en willen graag uren 
maken. Toch is het ook bij GWB’s zo dat zij, mede door concurrentie via het internet en 
hoge huur, niet zomaar veel langer en met veel personeel kunnen openblijven.  
 

• Op donderdag koopt men bewuster dan op andere dagen. Waarschijnlijk doordat men dan 
meer tijd heeft om op het gemak te shoppen en het dan niet zo druk is als in het 
weekend. De donderdagavond en het weekend zijn voor veel mensen de enige 
mogelijkheid om de stad in te gaan. 
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• Vanaf donderdag t/m zondag is Maastricht ook een toeristenstad. Veel toeristen uit 
binnen-, buitenland en veel dagjesmensen bezoeken dan Maastricht. Een langere 
openingstijd in en rond het weekend zou ook voor deze mensen ideaal zijn omdat zij 
vaak wat later eten en dus in de tijd daarvoor nog kunnen winkelen. Wel zien de 
participanten hier verschil per seizoen, maar iedereen is het erover eens dat 
verschillende openingstijden per seizoen niet te communiceren zijn. 

 

• Bij het doorvoeren van een eventuele verandering van openingstijden komt veel kijken. 
Zo moeten de consumenten op de hoogte gesteld worden, een meerderheid van de 
ondernemers zich aansluiten (consensus en uniformiteit) en is er vooral veel tijd nodig 
om mensen te laten wennen aan de nieuwe openingstijden. 

 

• Het kost veel geld om (meerdere dagen) tot laat open te blijven. Mocht er een 
verandering komen dan is er baat bij kleine verschuivingen. Daarbij gaat het vooral om 
de sluitingstijden naar aanloop van- en in het weekend. 
 

• Een kritische massa en een groot draagvlak voor de wijziging van de openingstijden zou 
gevormd worden door het aantal vierkante meters. Dus wanneer enkele GWB’s vóór 
stemmen is het aantal vierkante meters snel bereikt. Als een GWB eerder dicht gaat, 
slaat dit een ‘zwart gat’ in het straatbeeld, dat heeft meer invloed op de uitstraling van 
de stad dan wanneer 4 kleinere bedrijven eerder dicht gaan. Maar waar zeker aan 
gedacht moet worden is dat die ketens in (bijna) iedere stad te vinden zijn. Wat 
Maastricht uniek maakt is het aanbod aan kleine zelfstandige ondernemers die 
producten verkopen die niet zomaar overal verkrijgbaar zijn. Hun mening moet dus zeker 
worden meegenomen. 
 

• Als besloten wordt om de openingstijden te wijzigen, is het van belang te beseffen dat 
je moeilijk op een later moment deze tijden opnieuw kunt veranderen. Men zal moeten 
wennen aan de nieuwe tijden aangezien de oude al jaren ingesleten zijn. Het vraagt dus 
tijd en een hele goede communicatie. 

 
 
 

 
 
 

 

  

CONCLUSIE VAN DE AVOND 
Een van de uitkomsten van de thema avond is dat het alleen tegen het weekend aan en in het 
weekend een goede optie is om de winkels langer open te houden. Een positieve houding t.a.v. 
een verschuiving van de openingstijd op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur wordt 
breed gedeeld. Veel mensen kunnen na kantoortijd dan nog de stad in, er is meer aansluiting 
bij toerisme en horeca en men heeft simpelweg meer tijd om te shoppen. Langer open 
betekent voor velen dan ook later open (bijvoorbeeld om 11 uur). 
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5. Slotwoord 

Ter afsluiting van de avond vraagt Frans Pollux alle ondernemers om met 1 belangrijke zin af te 
sluiten: 

• Vergeet de veiligheid niet, vooral in de kleine straatjes. 

• Het klopt niet als de keuzes over de winkeltijden per m2 geteld worden. 

• Goede avond, dit zou vaker georganiseerd moeten worden. 

• Koopzondag zou om 11 uur moeten kunnen beginnen omdat dan de gasten uit de hotels 
komen. (N.B. dit is echter vooralsnog politiek gezien niet mogelijk.) 

• Je bent ondernemer en hebt een onderneming om die open te doen, niet om dicht te 
doen. 

• Wat uit deze avond komt is bij ons intern besproken; de eerste helft van de week tot 
18:00 uur en tweede helft tot 19:00 uur. 

• Samen win je! Er moet een groot draagvlak zijn en iedereen moet achter de keuzes 
staan. 

• Goed initiatief! Vergeet het belang van de kleine zelfstandigen niet. Dat is immers de 
kracht van Maastricht. 

• Let op op welk moment in het jaar je een eventuele pilot start zodat je er rendement van 
hebt. 
 

Paul ten Haaf sluit af door alle aanwezigen te bedanken voor hun diverse meningen en het feit 
dat die met veel respect naar elkaar en openheid gebracht werden.  
 

 
	
6. Vervolg 

Centrummanagement zal in de komende tijd zoveel mogelijk ondernemers in de binnenstad van 
Maastricht benaderen en naar ieders mening over de openings- en sluitingstijden vragen. 
Gedurende de thema-avond werd er in een kleine afspiegeling van die ondernemers al gekeken 
naar overeenkomsten in mening. Aan de hand van beide inventarissen zal worden gestreefd naar 
het formuleren van een advies over de doordeweekse winkeltijden. Het advies is bedoeld voor 
ondernemers die gevestigd zijn in het centrum en doet dienst als stimulator om meer eenheid 
te kunnen creëren over dit onderwerp, met als doel eenduidige openingstijden naar 
consumenten te kunnen communiceren. 
 

7. Bedankt! 

We danken iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen om zijn of haar ideeën met ons te 
delen op – voor velen - een kostbare vrije avond!  
Vanuit Centrummanagement kijken we terug op een hele geslaagde avond waar we weer dichter 
bij ondernemers hebben kunnen komen en hun input in ontvangst hebben kunnen nemen. De 
terugkoppeling die we hebben gekregen over de ervaring van de opzet en inhoud van de thema-
avond is in een separate presentatie uitgewerkt. Deze is voor geïnteresseerden beschikbaar. 
 
Mochten er naar aanleiding van de avond of dit verslag nog ideeën ontstaan of opkomen over de 
doordeweekse winkeltijden, dan zijn die altijd welkom!  
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8. Komende thema-avonden 

6 juni - thema: het Noorderbrugtracé 
 
De ontwikkelingen rondom het Noorderbrugtrace zijn ingrijpend voor het verkeer en zullen 
gedurende de werkzaamheden invloed hebben op de bereikbaarheid van het centrum. 
Wat moeten ondernemers weten over deze ontwikkelingen?  
Welke rol kunnen zij aannemen in de communicatie hierover naar hun klanten?  
Doelstelling is om samen met Maastricht Bereikbaar bezoekers te kunnen informeren over op 
welke wijze het centrum het best te bereiken is en bij te dragen aan de beeldvorming/perceptie 
dat Maastricht goed bereikbaar is en blijft. 
 
Na de zomer gaan we door op 10 oktober en 14 november.  
 
 

 
 
De inzet van CMM is om steeds andere ondernemers te ontvangen en om met elkaar in debat te 
gaan over actuele zaken die van belang zijn voor het samen werken aan een toekomstbestendig, 
economisch vitaal en kwalitatief centrum van Maastricht.  
 
Is er nog een thema dat niet onbesproken mag blijven? Weet je nog een leuke locatie of 
boeiende spreker? Zijn er suggesties voor een creatieve, interactieve aanpak?  
Laat het ons weten stuur een mail naar info@cmmaastricht.nl. 
 
Interesse om een avond bij te wonen? Ook aanmelden kan via info@cmmaastricht.nl. Houd onze 
website www.cmmaastricht.nl en social media in de gaten voor meer informatie.



Bijlage 1: Doordeweekse Dilemma’s 

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 


