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Winkelen in Uden
Een paar producten in een mandje, of een kar vol met boodschappen.

1 Waar doet u voornamelijk uw boodschappen?
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95% antwoordt "In de gemeente Uden" op vraag "1 Waar doet u voornamelijk uw boodschappen?."

Anders, namelijk:


In centrum voor kleding

Toelichting
In de gemeente
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Boodschappen bij de jumbo drossaard
Ik fiets ook regelmatig naar jan linders. Ik baal dat die uit uden weg is en dat
de keus in supermarkten steeds beperkter is in uden
Lekker gezellig
Supermarktboodschappen altijd in uden. kleding en schoenen deels in uden
/ deels in de grotere steden / deels online
Uden heeft voldoende aanbod.
Als je slecht ter been bent is boodschappen doen in Uden heel moeilijk.
Parkeren vooral.
Jumbo nistelrode
Mis de nettorama niet alles moet uit jumbo bestaan
Omdat het moeilijk is een parkeerplaats bij de winkel te krijgen ,waar je niet
voor hoeft te betalen
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2 Hoe vaak bezoekt u de retail in het centrum van Uden?
(Het betreft hier alle goederen en diensten die u koopt bij de Udense ondernemers.
Denk hierbij aan de Udense winkels, horeca, kapper, schoonheidssalon, pedicure, etc.)
60%

(n=259)

54%

50%
40%
30%
17%

20%

13%

14%

10%
1%

0%

2%

0%

Jaarlijks

Niet

Anders

Weet niet

0%
Dagelijks

Wekelijks

2 à 3 keer 1 keer per
per maand
maand

54% antwoordt "Wekelijks" op stelling 2 Hoe vaak bezoekt u de retail in het centrum van Uden?.

Anders, namelijk:





3 x p/jr
Gemiddeld 3 keer per week
Zie toelichting
Zo weinig mogelijk

Toelichting
Wekelijks



Voornamelijk Horeca

Anders,
namelijk:



Ben momenteel aan huis gebonden wegens gezondheid, maar probeer langzaam
weer op de been te komen. Mijn 15-jarige zoon komt wel regelmatig in de winkels
in het centrum.
Voor mij onduidelijke vraagstelling: Dagelijks is volgens mij iedere dag Wekelijks is
1 keer in de week? Daarom mijn antwoord bij: anders
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2.1 Welke retail bezoekt u het vaakst in het centrum van
Uden?
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Anders, namelijk:

Warenhuis

Kledingwinkels

Horeca

Drogisterij

Dienstverlening (bv.
bank of kapsalon)

Boekhandel

Bakkerij/slagerij/versw
inkel
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19% antwoordt "Drogisterij" op vraag "2.1 Welke retail bezoekt u het vaakst in het centrum van
Uden?."

Anders, namelijk:
















AH
Albert Heijn
Bibliotheek
Eco plaza
Ekoplaza
Kapper
Lidl
Lunchroom, restaurant, action, ijssalon
Supermakt
Supermarkt (11x)
Supermarkt AH
Supermarkt-bank parfumerie
Supermarkten
Van alles wat
Varieert

Toelichting
Dienstverlening
(bv. bank of
kapsalon)



Meestal ga ik in Boekel winkelen omdat je daar goed kunt parkeren bij de
supermarkt en dat wij aan de rand wonen van Boekel zijn wij daar eerder

Horeca



Eigenlijk is horeca en drogisterij even vaak

Anders, namelijk:



Er zijn meerdere antwoorden mogelijk en die kun je niet aanvinken.
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Ik doe mijn boodschappen vaak bij Albert Heijn en de bakker op de
drossaard. Verder winkel ik graag in alle soorten kleding winkels en drink en
eet ik graag iets in de udense horeca
Kinderkleding en schoenen koop ik bijv in sch aijk, Nistelrode of Heesch.
Omdat dat gemoedelijker is en gratis parkeren.
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3 Bent u het laatste jaar de Udense retail vaker, even vaak of
minder vaak gaan bezoeken dan de jaren daarvoor?
(Het betreft hier alle goederen en diensten die u koopt bij de Udense ondernemers.
Denk hierbij aan de Udense winkels, horeca, kapper, schoonhe
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63% antwoordt "Even vaak" op stelling 3 Bent u het laatste jaar de Udense retail vaker, even vaak of
minder vaak gaan bezoeken dan de jaren daarvoor?.

Toelichting
Vaker




2 kindjes gekregen en koop bijna alles in uden
Vooral de kroegjes en restaurantjes op de markt, erg gezellig

Minder
vaak




De kinderen zijn het huis uit en dan hebben we niet zoveel meer nodig
Door financiële omstandigheden beperkt in uitgaven die ik hierdoor niet meer kon
doen
Het winkelcentrum heeft, met de enorme leegstand, alle sfeer en gezelligheid
verloren
Het wordt door leeg staande winkel ruimtes steeds ongezellige in het centrum
Ik ga ja naar een kapper in Zeeland. Verder niet zo heel veel nodig in het
winkelcentrum vannuden. Doe boodschappen, brood, vis, vlees, groenten en toilet
artikelen allemaal bij de drossaard.
Ik heb een streng dieet, dus minder vaak koffie met iets erbij...
Ik woon nu sinds kort in het buitengebied en bezoek het daardoor minder snel dan
toen ik nog in het centrum woonde
Mijn winkel ah erg vervelend met parkeren
Verhuis van centrum naar net buiten centrum
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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