Passanten enquête binnenstad Breda 2017

Uitgevoerd door Dimensus

Onderzoeksbeschrijving

 In opdracht van de gemeente Breda is een passantenenquête uitgevoerd in de binnenstad van Breda met als
doel het gebruik van de binnenstad in kaart te brengen. De resultaten worden vergeleken met die uit 2015
toen een vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd.
 Op donderdag 26 oktober, woensdag 1, vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november zijn enquêtes
afgenomen onder bezoekers van de Bredase binnenstad. Op donderdag 26 oktober gebeurde dat tussen
12.30 en 21.00 uur. Op de overige dagen zijn de enquêtes tussen 10.30 en 17.00 uur afgenomen.

 De enquêtes zijn afgenomen op de volgende locaties: Veemarktstraat, Grote Markt, Karrestraat, Lange
Brugstraat, Vismarkt, de Haven, Ginnekenstraat en het van Coothplein.
 In het totaal hebben 749 binnenstadbezoekers deelgenomen aan het onderzoek. Dat is voldoende om
betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle binnenstadbezoekers en indien relevant verschillen aan te
geven tussen groepen binnenstad bezoekers.

 De uitkomsten van het onderzoek zijn in deze factsheetrapportage opgenomen. Indien relevant is er
onderscheid gemaakt tussen verschillende typen bezoekers (herkomstregio, leeftijdsklasse en geslacht).
 Van de deelnemers heeft 85% het invullen van de enquête als positief ervaren, 14% is neutraal hierover en
slechts 2 personen (0,3%) waren negatief.
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Weersomstandigheden & bijzonderheden
Gedurende de vijf dagen waarop enquêtes zijn afgenomen lag de
temperatuur tussen 9˚C en 13˚C. Tijdens deze dagen was het
overwegend droog. Alleen zaterdag 4 november zijn er tussen 10.00
en 11.00 en 15.00 en 16.00 uur buien gevallen. Een bijzonderheid die
genoemd moet worden is dat 1 november een nationale feestdag is
in België. Omdat de Belgen op deze dag vrij zijn, wordt de
binnenstad door veel Belgen bezocht. In 2015 zijn ook op 1
november enquêtes afgenomen, zodat de resultaten te vergelijken
zijn. De meeste ondervraagde bezoekers van de binnenstad komen
uit Nederland (90%), de overige bezoekers komen uit België. Dit wijkt
niet af van het onderzoek uit 2015.
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België

Overig buitenland
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Nederland

België

Wie zijn er geïnterviewd?
Leeftijd

Geslacht

2%

Gezinssituatie

Inwonend

36%
Alleenwonend
26%
44%

56%

13%

28%
16%

9%

21%
Vrouw

n= 748

Man

28%

< 18 jaar

n= 746

18-30
jaar

31-45
jaar

46-65
66 jaar
jaar en ouder

2017

Aan dit onderzoek hebben in totaal 749 bezoekers deelgenomen.
Er zijn iets meer vrouwen (56%) dan mannen (44%) die een
enquête hebben ingevuld. In 2015 was dit ook het geval.
Ruim een derde is 18-30 jaar oud (36%) en ongeveer een kwart
46-65 jaar oud (26%). Bij bezoekers onder de 18 jaar gaat het
vaker om vrouwen (72% ten opzichte van 56% gemiddeld).
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20%

Wonend met kinderen
Gehuwd of samenwonend
zonder kinderen
Anders

n=744

Ongeveer een derde (28%) van de ondervraagde
binnenstadbezoekers is inwonend. Onder deze categorie vallen zowel
jongeren die bij hun ouders inwonen als studenten die samen met
anderen in een huis wonen. Nog eens een derde (28%) is gehuwd of
woont samen zonder kinderen. Eén op de vijf bezoekers woont alleen
(20%) of samen met kinderen (21%).
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Opleiding/ voornaamste bezigheid overdag
Hoogst afgeronde opleiding

Voornaamste bezigheid overdag
62%

43%
29%

28%

2017
2015*

49%
41%

34%

2017
2015
31%
24%

18%17%
4% 2%

3% 4%

3% 4%

4%
Laag

Middel

Hoog

*Cijfers zijn niet te vergelijken met 2017: een andere (onbekende) indeling is
gebruikt.
2015 n= 1218 2017 n= 702

Bijna de helft van de bezoekers is hoogopgeleid (42%) en
ongeveer een derde heeft een middelbare (28%)
respectievelijk een lagere opleiding (29%).
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2017 n= 741

2015 n=1228

De meeste bezoekers werken (41%) of studeren (31% student of scholier).
Daarnaast is één op de zes bezoekers gepensioneerd (18%). Bij de meting
2015het
n=1218
in 2015 lag
aandeel werkenden hoger (49%) en het aandeel studenten
2017
148
of scholierenn=(24%)
lager.
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Waar komen binnenstad bezoekers vandaan?
53%

Breda

55%
27%

Overig Nederland

Regio rondom Breda

België

2017 n=694

26%
10%

2017
2015

9%

10%
8%

2015 n=1239

De helft van de ondervraagde bezoekers komt uit Breda (53%). Nog
eens een kwart (27%) komt uit overig Nederland. Daarnaast woont
één op de tien bezoekers (10%) in een plaats in de regio rondom
Breda of in België (eveneens 10%). Deze resultaten zijn vergelijkbaar
met 2015.
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Wanneer op basis van de
gegeven postcodes meer
specifiek wordt
ingezoomd op de
herkomst van de
bezoekers dan is te zien
dat naast het grote
aandeel dat afkomstig is
uit Breda en de directe
omgeving ook een
relatief groter deel
afkomstig is uit
Roosendaal (2%). De
herkomst van bezoekers
wijkt dit jaar niet heel erg
af van die in 2015. Het
aandeel bezoekers uit
Tilburg en Dordrecht is
dit jaar echter iets groter
dan in 2015.

Van de bezoekers uit de
regio rondom Breda komt
31% uit gemeente EttenLeur, 20% uit Oosterhout,
14% uit Terheijden, 10% uit
Raamsdonksveer en 9% uit
Gilze-Rijen.

Waardering binnenstad Breda
Rapportcijfers
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Bezoekers van de binnenstad waarderen Breda als geheel gemiddeld met een 7,9!
Aan de 749 bezoekers aan de binnenstad is een aantal vragen gesteld over de waardering voor verschillende aspecten
van Breda. De bezoekers zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid per fiets (8,2), de sfeer (8,1) en de
bereikbaarheid per openbaar vervoer (7,9). Breda als geheel krijgt een 7,9, de horeca een 7,8 en de winkels een 7,6.
Voor de evenementen die in Breda worden georganiseerd en de netheid geven de bezoekers gemiddeld een 7,4. De
bereikbaarheid per auto scoort met een 7,3 net iets lager evenals het cultureel aanbod met een 7,0. Het groen krijgt
met een 6,6 het laagste rapportcijfer van de bezoekers. Vergeleken met 2015 zijn de bezoekers over de meeste
aspecten iets positiever gestemd. Dit geldt met name voor de bereikbaarheid per OV (van 7,3 naar 7,9) en met de
auto (van 6,8 naar 7,3). Het enige aspect dat een iets lager cijfer krijgt, zijn evenementen (van 7,7 naar 7,4).
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Waardering binnenstad Breda
Wanneer de rapportcijfers naar herkomst van de bezoekers worden bekeken, dan is een aantal verschillen te zien:


Mensen uit de regio zijn in vergelijking met andere bezoekers wat negatiever over de netheid van de stad. Zij
geven gemiddeld een 7,1 ten opzichte van 7,4 gemiddeld.



Belgen zijn op veel punten positiever over Breda in vergelijking met andere bezoekers. Zo waarderen zij de
bereikbaarheid per auto met een 8,2 ten opzichte van 7,3 gemiddeld. Ook zijn zij positiever over het cultureel
aanbod (7,7 ten opzichte van 7,0 gemiddeld), de netheid (8,1 ten opzichte van 7,4), de veiligheid (8,2 ten
opzichte van 7,6), evenementen (7,9 ten opzichte van 7,4) en winkels (7,9 ten opzichte van 7,5).

Wanneer de rapportcijfers per leeftijdsgroep worden bekeken, dan vallen de volgende punten op:
 Jongeren zijn in vergelijking met ouderen iets negatiever over de evenementen in Breda. Bezoekers tussen 18
en 30 jaar geven een 7,1 ten opzichte van 7,4 gemiddeld. De groep van 66 jaar en ouder is juist positiever. Zij
geven een 7,9 voor de evenementen.
 Dit geldt ook voor het cultureel aanbod in Breda. Ook hierover zijn jongeren iets negatiever. De mensen
tussen 18 en 30 jaar geven een 6,7 ten opzichte van een 7,0 gemiddeld. Mensen tussen 31 en 65 jaar zijn iets
positiever dan gemiddeld. Zij geven gemiddeld een 7,3.
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Mijn associatie met Breda is..
Percentage
2017

Percentage (n)
2015*

Gezelligheid

44%

24% (297)

2.

Winkelen

12%

4% (51)

3.

Mooie stad/
historisch

8%

Niet in top negen

4.

Grote Kerk

8%

6% (79)

5.

Uitgaan/ stappen

5%

2% (23)

6.

Bourgondisch

4%

1% (14)

7.

Grote Markt

3%

4% (45)

8.

Thuis, mijn stad

3%

1% (13)

9.

Druk

2%

(<1%) 7

10.

Terras

2%

(<1%) 7

11.

Werk

2%

Niet in top negen

12.

Overig positief

5%

Niet in top negen

13.

Overig negatief

2%

Niet in top negen

Nr.

Associatie

1.

Aan de 749 binnenstadbezoekers is gevraagd “wat is uw eerste
gedachte wanneer u aan Breda denkt?”. Het overgrote deel denkt
dan aan de gezelligheid die Breda te bieden heeft (44%). Andere
associaties die men vaker maakt met Breda zijn het winkelaanbod
(12%), de Grote Kerk (8%) en dat men Breda een mooie stad vindt
met veel historie (8%).
Ook in 2015 was de gezelligheid van de stad de eerste associatie
met Breda. Vervolgens noemde men toen vaker de Grote Kerk,
winkelen en de Grote Markt.

* Vanwege het ontbreken van een volledig beeld is voor 2015 naast het percentage ook
het absolute aantal opgenomen.
2017: n=720
2015: n=1233
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Hoe vaak bezoekt u de Bredase binnenstad?
8%
10%

(bijna) iedere dag
19%

2-3 keer per week
1 keer per week

11%

13%

14%
13%

n= 749

28%

58%

14%

2 keer of vaker per maand
1 keer per maand

12%

2017

2015

25%

60%

15%

1 of 2 keer per jaar
Incidenteel
Eerste keer

Bijna de helft (46%) van de bezoekers komt minimaal één keer per week
in de Bredase binnenstad, 19% komt zelfs (bijna) dagelijks. Van de
ondervraagde bezoekers komt 8% voor het eerst. Bezoekers uit België
(29%) en uit overig Nederland (18%) komen meer dan gemiddeld voor
het eerst. Bijna alle bezoekers uit Breda (94%) komen minimaal één keer
per maand naar de binnenstad. Drie op de tien komen zelfs bijna iedere
dag.
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Vaker

Evenveel

Minder vaak

n= 702

Wanneer de binnenstadbezoekers gevraagd wordt of ze de
binnenstad van Breda de laatste tijd vaker, evenveel of minder
vaak bezoeken, dan is het aandeel dat vaker komt (28%) groter
dan het aandeel dat minder vaak komt (14%). Bij zes op de tien
bezoekers is hierin niets veranderd (58%). Dit geldt meer dan
gemiddeld voor Belgen (76%). Deze uitkomsten zijn
vergelijkbaar met 2015.
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Vaker of minder vaak?
Waarom komt u vaker naar de Bredase binnenstad?
Nr.

Associatie

Percentage

1.

Gezelliger/leukere sfeer

21%

2.

Winkelaanbod is verbeterd

19%

3.

Studie of werk is in Breda

19%

4.

Meer tijd

18%

5.

In (binnenstad van) Breda komen
wonen

15%

6.

Nieuwe/ andere sociale contacten

8%

7.

Meer geld te besteden

7%

8.

Horeca-aanbod is verbeterd

7%

9.

Meer koopzondagen

4%

10.

Overig

11%

Wanneer de bezoekers die vaker naar Breda komen wordt
gevraagd waarom, dan wordt de gezellige / leuke sfeer het meest
genoemd (21%), op de voet gevolgd door het verbeterde
winkelaanbod (19%), werk of studie in Breda (19%), meer tijd (18%)
en in Breda komen wonen (15%). Andere redenen die nog vaker
naar voren zijn gebracht, zijn nieuwe of andere sociale contacten
(8%), nieuwe of andere sociale contacten (8%), meer geld te
besteden (7%) en het verbeterde horeca-aanbod (7%). Meer
koopzondagen is voor 4% aanleiding om vaker naar de binnenstad
te gaan. Tenslotte zijn er nog veel redenen één of twee keer
genoemd.
In 2015 zag de top drie er iets anders uit. Naar Breda verhuisd
stond op de eerste plaats, de gezellige / leuke sfeer op de tweede
en meer tijd op de derde plaats. Het verbeterde winkelaanbod
vormt nu een belangrijkere reden om de binnenstad van Breda te
bezoeken.

n= 195
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Vaker of minder vaak?
Waarom komt u minder vaak naar de Bredase
binnenstad?
Nr.

Associatie

Percentage

1.

Minder tijd

33%

2.

Vaker online winkelen

15%

3.

Verhuisd uit Breda

12%

4.

Minder geld te besteden

8%

5.

Breda is te ver weg

7%

6.

Winkelaanbod verslechterd

7%

7.

Minder mobiel

6%

8.

Vaker winkelen in eigen buurt

6%

9.

Gehandicapt/ lichamelijk ongemak

5%

10.

Minder sociale contacten

4%

11.

Andere steden zijn aantrekkelijker

4%

12.

Overig

14%

Bezoekers die nu minder vaak komen, schrijven dit vooral toe aan
minder tijd (33%), gevolgd door online winkelen (15%). Ander
aspecten die vaker naar voren worden gebracht, zijn verhuisd uit
Breda (7%), minder geld (8%), Breda is te ver weg (7%) en /of het
winkelaanbod is verslechterd (7%), men is minder mobiel (6%),
men gaat vaker winkelen in de eigen buurt (6%), men is
gehandicapt of heeft een lichamelijk ongemak (5%), men heeft
minder sociale contacten (4%) en andere steden zijn aantrekkelijker
(4%). Daarnaast zijn ook hier nog veel redenen één of twee keer
genoemd.
In 2015 werd minder tijd eveneens het meest als oorzaak
genoemd, gevolgd door verhuisd uit Breda en het verslechterde
winkelaanbod. Vaker online winkelen, minder geld te besteden en
Breda is te ver weg stonden in 2015 niet in de top vijf terwijl dat nu
wel zo is. Omgekeerd stond het verslechterde winkelaanbod in
2015 wel in de top vijf en nu niet meer.

n= 95
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Motivatie

Wat is de belangrijkste reden van uw huidige bezoek aan de binnenstad van Breda?
33%

Stadten/recreatief winkelen
Dagje uit

13%

7%

Doelbewust kopen

10%

Horeca bezoek/drankje doen

9%
10%
8%

Werk

2%

11%

4%
4%
5%

Bezoek familie

4%
3%

Gezelligheid

2017
2015

3%
3%

Studie
Vergelijkend winkelen

2%
1%

Geen specifieke reden

2%
2%

Tijdverdrijf/zomaar

2%

n= 743

13%

4%
5%

Dagelijkse boodschappen
Weekmarkt

29%

Cultuurbezoek

1%
1%

Toeristisch bezoek

1%

Anders, namelijk

1%
1%

4%

In grote lijnen is er niet veel veranderd
vergeleken met 2015. Ook toen waren
recreatief winkelen (29%), doelbewust kopen
(13%), werk (11%) en een drankje doen (10%)
de belangrijke categorieën. In 2017 zijn wel
meer mensen naar Breda gekomen voor een
dagje uit vergeleken met 2015 (7%).
Belgen (41%) en mensen uit de regio rondom
Breda (42%) komen meer dan gemiddeld om
recreatief te winkelen. Ook komt een groot
deel van de Belgen naar Breda om een dagje
uit te zijn (39%).

3%
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Winkelen is de belangrijkste reden waarom
men naar de binnenstad is gekomen (43%). Bij
de meeste van hen gaat het om recreatief
winkelen (33%), bij 10% om doelgericht
shoppen. Circa één op de tien bezoekers is
een dagje uit (13%) of is in Breda om de
horeca te bezoeken (9%). Daarnaast bezoeken
de mensen de binnenstad om hun dagelijkse
boodschappen te doen, de weekmarkt te
bezoeken of een bezoek te brengen aan de
familie of gewoon omdat men het gezellig
vindt (allemaal door 4% van de bezoekers
genoemd).
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Komt u vandaag alleen voor de binnenstad van Breda?
Vier op de vijf bezoekers komen uitsluitend voor de binnenstad, één
op de vijf (22%) combineert het bezoek met andere activiteiten.
Het meest wordt dit gecombineerd met een bezoek aan de horeca
(53%). Ook de bioscoop is een activiteit die vaak gecombineerd
wordt met een bezoek aan de Bredase binnenstad (35%). Daarnaast
brengt men vaker een bezoek aan familie of vrienden (21%) of
bezoekt met een evenement (18%). Een deel bezoekt de binnenstad
vanuit het werk (14%). Voor één op de tien wordt het gecombineerd
met een bezoek aan de schouwburg of de bibliotheek of met studie
(9%). Ook de weekmarkt, een museum, de haven, de historische
binnenstad, de meubelboulevard, winkelen, het casino, Belcrum
beach en de skatehal worden in combinatie met de binnenstad
bezocht (1-7%).

Horeca/uitgaan
Bioscoop
21%

Evenementen

18%

Werk

14%

Schouwburg (Chassé theater)

10%

Bibliotheek/Nieuwe Veste

9%

Studie

9%

Weekmarkt

7%

Museum

7%

Haven

6%

Historische binnenstad

6%

Meubelboulevard

Jongeren tot 18 jaar combineren hun bezoek vaker met een bezoek
aan de bioscoop (51% tegenover 35% gemiddeld) en 65-plussers
vooral met culturele activiteiten (musea; 19% tegenover 7%
gemiddeld, Chassé theater 23% tegenover 10% gemiddeld).
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35%

Bezoek familie of vrienden

Bezoekers uit Breda combineren dit meer dan gemiddeld met een
bezoek aan een evenement (23% tegenover 18% gemiddeld), de
bioscoop (41% tegenover 35% gemiddeld), de horeca (61%
tegenover 53% gemiddeld) en de bibliotheek/ Nieuwe Veste (13%
tegenover 8% gemiddeld). Tenslotte valt op dat Belgen hun bezoek
aan de Bredase binnenstad iets meer dan gemiddeld combineren met
een bezoek aan musea (12% tegenover 7% gemiddeld) en de
woonboulevard (8% tegenover 4% gemiddeld).

In 2015 is deze vraag niet opgenomen in de rapportage.

53%

5%

Casino

3%

Belcrum beach

3%

Skatehal
Anders

n= 543
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1%

16%

Vervoermiddel
65%

40% 40%

56%
26%

44%

25%
20%

19%

15%

40%

15%
4%

1%
Auto

n= 748

Fiets/ scooter
2017

OV/taxi

Bus

Lopend

2015

n= 140

Trein
2017

Taxi
2015

Vier op de tien bezoekers zijn met de auto gekomen, een kwart met de
fiets of een scooter, één op de vijf met het openbaar vervoer of de taxi
en één op de zes is lopend.
Belgen komen vrijwel uitsluitend met de auto naar Breda (92%).
Bezoekers uit Breda komen meer dan gemiddeld met de fiets of
scooter (41%) of te voet (25%). Bezoekers uit de regio en overig
Nederland komen meer dan gemiddeld met de auto (resp. 55% en 52%
tegenover 40% gemiddeld) of met het openbaar vervoer (resp. 28% en
34% tegenover 19% gemiddeld).

De bezoekers die met het openbaar vervoer komen, maken vooral
gebruik van de bus (65%). Bij vier op de tien (40%) gaat het om de
trein. Slechts 1% is met de taxi naar de binnenstad gekomen.

Bezoekers komen vergeleken met 2015 iets vaker met de fiets of de
scooter (26% tegenover 20% in 2015) of het openbaar vervoer of de
taxi (19% tegenover 15% in 2015) en veel minder vaak lopend (15%
tegenover 25% in 2015).
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Vervoersmiddel
Waar heeft u uw auto geparkeerd?
Nr.

Associatie

1.

Barones parkeergarage

24%

2.

Concordia parkeergarage

9%

3.

Parkeergarage de Prins en omgeving

9%

4.

Beyerd/ Vlaszak parkeerveld

7%

5.

Concordiastraat

7%

6.

Achter de lange stallen/ oude vest

6%

7.

Zijstraat, divers

6%

8.

Chassé parkeergarage

5%

9.

Chassé parkeerveld

4%

10.

Turfschip/ Pathé parkeergarage

4%

11.

Q-park Spoorstraat

3%

12.

Q-park Stationsweg

3%

13.

Gasthuisvelden

2%

14.

P+R Centraal station

1%

15.

Anders, namelijk..

10%

2017 n= 271

Percentage

Bezoekers die met de auto komen, parkeren deze vooral in de
parkeergarage bij de Barones (24%). Andere pekken waar circa één
op de tien bezoekers de auto parkeert zijn: de Concordia
parkeergarage (9%) en de parkeergarage Prins en haar omgeving
(9%). Daarnaast wordt vaker gebruik gemaakt van het parkeerveld bij
de Beyerd/Vlaszak (7%), de Concordiastraat (7%), Achter de lange
stallen / oude vest (6%), de Chassé parkeergarage en het Chassé
parkeerveld. Van de twee Q-park parkeergarages bij het station
heeft 6% gebruik gemaakt.
In 2015 is voor de parkeerplekken alleen een top vier gegeven,
welke er als volgt uit ziet: 1. Barones parkeergarage, 2. Molsparking
parkeergarage, 3. Chasséveld parkeerveld, 4. Zijstraat. Wanneer
2015 en 2017 worden vergeleken valt op dat in 2017 meer mensen
hun auto parkeren bij de Concordia parkeergarage en parkeergarage
de Prins (en omgeving). Van het Chassé parkeerveld wordt minder
gebruik gemaakt.

2015 n= 374
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Waar heeft u uw fiets geparkeerd?
Nr.

Associatie

Percentage

1.

Tegen een hek

26%

2.

Oude vest

15%

3.

Nieuwstraat

10%

4.

Haven

9%

5.

Grote Markt

8%

6.

Achter de Lange Stallen

8%

7.

Chassé Theater

5%

8.

Concordiastraat

3%

9.

Werk

3%

10.

Thuis

3%

11.

Van Coothplein

2%

12.

Bleekstraat

2%

12.

Station/centrumzijde

1%

13.

Zijstraat

1%

14.

Anders

3%

De bezoekers die met de
fiets zijn gekomen, zetten
deze vooral tegen een hek
(26%). Andere plekken waar
de fiets vaker geparkeerd
wordt, zijn de Oude vest
(15%), de Nieuwstraat (10%)
en de Haven (9%). Hier
bevinden zich bewaakte
fietsenstallingen. Ook op de
Grote Markt (8%) en Achter
de lange stallen (8%) zetten
bezoekers vaak hun fiets.
Voor het parkeren van
fietsen is in het rapport van
2015 een top drie plekken
gegeven: 1. Tegen een hek,
2. Oude Vest, 3.
Nieuwstraat. Deze top drie
komt overeen met de top
drie uit 2017.
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Duur: hoe lang verwacht u dat dit bezoek aan de binnenstad gaat duren?
34%
33%

24%
24%

14%
14%

2017

14%
14%

7% 7%

2015

6%

5%
1%

Minder dan Half uur tot
een half uur een uur

1-2 uur

2-4 uur

5-8 uur

Hele dag
plus avond

2%

Meerdere
dagen
namelijk

De verblijfsduur van de bezoekers verschilt nogal. Zo
blijft een vijfde maximaal één uur in de stad, een
kwart één tot twee uur en een derde twee tot vier
uur. De overige bezoekers blijven langer: 14% blijft 5
tot 8 uur en 6% plakt daar nog een avond aan. Enkele
ondervraagde bezoekers blijven meerdere dagen
(1%). De tijdsduur dat bezoekers blijven, wijkt
nauwelijks af van 2015.
Bezoekers uit Breda blijven over het algemeen korter.
Zo blijft ruim de helft (62% tegenover 45%
gemiddeld) maximaal twee uur. Bezoekers uit de
regio blijven meer dan gemiddeld twee tot vier uur
(51% tegenover 33% gemiddeld) en bezoekers uit
overig Nederland vaker vijf uur of langer (36%
tegenover 21% gemiddeld). Belgen blijven het langst:
42% 5 uur of langer.
Jongeren tot 30 jaar blijven gemiddeld iets vaker
maximaal één uur (29% tegenover 21% gemiddeld).

* De categorieën hele dag (9%) en anders, namelijk (1%) zijn in 2017 niet opgenomen als
antwoordcategorieën en worden daarom niet meegenomen in de berekening.
n= 747
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Bestedingen
Hoeveel euro denkt u in totaal uit te geven tijdens dit
bezoek aan de binnenstad?
Niets

13%
8%

Minder dan 10 euro

15%

10 - 20 euro

13%

14%

Vergeleken met 2015 zijn de verschillen niet heel groot.
Alleen het aandeel dat meer dan € 150 besteedt is nu
lager (2% tegenover 12% in 2015). Dit geldt ook voor het
aandeel dat juist minder dan € 10 uitgeeft (8% tegenover
15% in 2015).

11%
11%

21 - 30 euro
31 - 40 euro

8%

4%

41 - 50 euro

13%

10%

15%
15%

51 - 100 euro
101 - 150 euro
Meer dan 150 euro

14%

15%

7%
2%

12%
2017

Wanneer de binnenstad bezoekers gevraagd wordt
hoeveel euro men in totaal denkt uit te geven, geeft circa
een kwart aan dat dit maximaal € 20 zal zijn. Bij circa een
derde gaat het om een bedrag tussen de € 20 en € 50 en
bij drie op de tien om € 50 tot € 150. Slechts enkele
bezoekers (2%) geven meer dan € 150 uit. Van de
bezoekers zegt 14% helemaal niets uit geven.

Bezoekers uit Breda geven gemiddeld vaker niets of
maximaal € 20 uit (47% tegenover 36% gemiddeld). Belgen
geven veelal meer uit: 60% tussen de € 50 en € 150
tegenover 30% gemiddeld.

Jongere bezoekers tot 30 jaar geven gemiddeld minder uit:
60% niets of maximaal € 20 tegenover 36% gemiddeld.
Bezoekers tussen de 30 en 65 jaar geven vaker tussen de
€ 50 en € 150 uit (41% tegenover 30% gemiddeld).

2015
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Bestedingen: waar geeft u dit geld aan uit en hoeveel is dit?
Nr.

Associatie

%

Gemiddelde besteding

1.

Horeca/uit eten

36%

€ 30,-

2.

Kleding/ mode/ schoenen

33%

€ 86,-

3.

Dagelijkse boodschappen

10%

€ 24,-

4.

Drankjes/ café / stappen

8%

€ 20,-

5.

Drogisterij artikelen

4%

€ 21,-

6.

Boeken/ tijdschriften/
kantoorartikelen

2%

€ 23,-

7.

Speelgoed

2%

€ 42,-

8.

Drank en tabak

2%

€ 13,-

9.

Cadeautjes

1%

€ 55,-

10.

Elektronische apparaten

1%

€ 49,-

11.

Meubels/ woningtextiel /
verlichting

1%

€ 100,-

12.

Doe-het-zelf artikelen

1%

€ 13,-

13.

Theater/ film / bioscoop

1%

€ 47,-

14.

Evenementen kaartje

<1%

€ 36,-

15.

Huishoudelijke artikelen

<1%

€ 21,-

16.

Anders

1%

€ 110,-

Gemiddeld genomen is het hoogste bedrag uitgegeven aan
andere artikelen dan opgenomen in de lijst zoals het laten
zetten van een tattoo of juwelen. De categorie waar
gemiddeld het hoogste bedrag aan wordt uitgegeven zijn
meubels, woningtextiel of verlichting: gemiddeld € 86,-,
gevolgd door kleding, mode of schoenen (€ 86,-), cadeautjes
(€ 55,-), elektronische apparaten (€ 49,-), theater, film of de
bioscoop (€47,-) en speelgoed (€ 42,-). Bezoekers geven voor
geld uit aan uit eten (35%) en aan kleding, schoenen of andere
modeartikelen (32%). Circa één op de tien bezoekers geeft
hun geld uit aan dagelijkse boodschappen (10%) en aan
drankjes, cafébezoek of stappen (8%). Beduidend minder geld
wordt uitgegeven aan de drogist (3%),
boeken/kantoorartikelen (2%), huishoudelijke artikelen (2%),
drank (1%), cadeautjes, elektronische apparatuur en interieur.

Wanneer het totale bedrag dat is uitgegeven wordt gedeeld
door het aantal bezoekers dan kom je gemiddeld uit op een
bedrag van € 49,40.
Omdat in het rapport van 2015 geen aantallen dan wel
percentages omschreven zijn, is geen vergelijking in de tijd
mogelijk.
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Kansen: mist u iets in de binnenstad van Breda?
Nr.

Kansen

Percentage

1.

Meer winkels

26%

2.

Meer groen/ stad beter
schoon

10%

3.

Meer eetgelegenheden

9%

4.

Primark

9%

5.

Breder uitgaansaanbod

5%

6.

Musea

5%

7.

V&D

4%

8.

Gratis parkeren

4%

9.

Bijenkorf

3%

10.

Meer handhaving

3%

11.

Meer fietsenstallingen

3%

12.

Openbare toiletten

2%

13.

Meer bankjes

2%

14.

Overig

15%

Twee op de drie bezoekers van de binnenstad missen niets in Breda
(64%).
Van de mensen die wel iets missen (36%) wil een groot deel meer of
andere winkels (27%). Ook zien mensen graag dat de stad groener
en/ of schoner wordt (10%) en dat er meer eetgelegenheden komen
(9%). Dimsum wordt hierbij door zes bezoekers genoemd.
Daarnaast wordt het gemis van een Primark vaker naar voren
gebracht (9%) alsmede het verdwijnen van de V&D (4%) en de
Bijenkorf (3%). Daarnaast worden nog veel zaken allemaal slechts één
keer genoemd.
Voor de resultaten uit 2015 is een top negen gemiste kansen
gegeven. Toen viel op dat heel weinig respondenten een gemiste
kans genoemd hadden. De top drie zag er in 2015 zag er als volgt uit:
1. Primark, 2. Luxere winkels, 3. meer winkels.
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Colofon
Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht
Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit
doen wij vanuit een bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt
namelijk niet tot stand zonder goede input. De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en
welzijn, cultuur, sport en recreatie, klanttevredenheid.
Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de
woningmarkt; op het niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er
aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor
advies, beleidsplannen en samenwerking.
Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij
koppelen deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid
ontwikkelen we producten. Voorbeeld hiervan is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van
leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond
nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële bewoners.
Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen!
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