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0.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Deze rapportage doet verslag van een onderzoek onder het Dordtse stadspanel
naar het horecabezoek en de beoordeling van de Dordtse horeca door inwoners
van Dordrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stadsontwikkeling
en het Programmabureau Binnenstad. Aanleiding waren de slechte gang van
zaken in de horeca in het algemeen en de signalen dat het met de horeca in de
Dordtse Binnenstad nog slechter dan gemiddeld in Nederland zou gaan. Primair
diende het onderzoek inzicht te verschaffen in (redenen voor) veranderingen in
bezoekfrequentie en bezoekgedrag aan verschillende typen horeca, onderscheiden naar soort en naar locatie, door (verschillende groepen van) de Dordtse
bevolking. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit het
onderzoek samengevat weergegeven. Voor details verwijzen wij nadrukkelijk
naar de hoofdtekst.

0.1

Een aantal nuanceringen vooraf
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op opinies en subjectieve belevingen van
een zo representatief mogelijke steekproef van de Dordtse bevolking van 18 jaar
en ouder (bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen uitgezonderd). Zoals bij
iedere algemene enquête zullen een aantal (overlappende) groepen uit de samenleving (allochtonen, lage inkomensgroepen en lager opgeleiden) enigszins zijn
ondervertegenwoordigd. Dit kan betekenen dat sommige enquêteresultaten de
feitelijke situatie enigszins over- dan wel onderschatten. Naar verwachting blijft
dit echter binnen de statistische nauwkeurigheidsmarges waar enquêtes altijd
mee gepaard gaan.
Ook de veranderingen in bezoekfrequenties zijn gebaseerd op de subjectieve
belevingen van de respondenten zelf en niet op bijvoorbeeld registraties in
dagboekjes. Een bekend fenomeen is dat eigen belevingen beïnvloed kunnen
worden door eerder opgedane eenmalige ervaringen en door algemene noties die
ontstaan door berichtgeving in de media. Als gevolg van de negatieve berichtgeving in de media over het economisch functioneren van de horeca en/of
mogelijke negatieve ervaringen opgedaan met substantiële prijsverhogingen moet
het gerapporteerde aantal inwoners dat minder vaak van de horeca gebruik
maakt daarom als maximale raming worden opgevat. De tijdspanne, ten opzichte
van zo'n 2 jaar geleden, moet enigszins globaal worden opgevat.
Een laatste nuancering betreft het verschil tussen gesloten en open vraagstelling.
In de enquête is in gesloten vragen gevraagd naar doorslaggevende redenen voor
veranderingen in consumentengedrag. Over het algemeen komen in zo'n gesloten
vraag de bij de antwoordmogelijkheden genoemde factoren met een hogere
frequentie naar voren dan bij een open vraagstelling. Invulgemak, maar ook
perceptie, beeldvorming en publieke opinie spelen daarbij een rol. Zo is in dit
onderzoek het aandeel Dordtenaren dat via de gesloten vragen aangaf minder
vaak van de horeca in de Dordtse Binnenstad gebruik te maken vanwege de
verminderde autobereikbaarheid en/of het verminderde parkeergemak groter dan
het aandeel Dordtenaren dat in een open vraag aangaf dat met name deze
punten verbetering behoeven. Ook de gewichten van deze factoren zoals die uit
de gesloten vragen naar voren komen dienen daarom als maximum raming te
worden geïnterpreteerd.
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0.2

Recente ontwikkelingen in aanbod en draagvlak
relatief sterke toename aanbod bij achterblijvende draagvlakontwikkeling
Tussen 1999 en 2003 is het aanbod horecavestigingen (exclusief gecaterde
bedrijfsrestaurants) in Dordrecht tegen de landelijke trend in gegroeid. Vooral het
aantal cafés en fastfoodbedrijven groeide bovengemiddeld. Ook het aantal
restaurants nam toe, maar minder dan landelijk gemiddeld. De toename van het
aantal horecavestigingen vond vooral plaats in de Binnenstad, waar zich een
aantal zaken vestigde met een relatief grote marktclaim. Buiten de Binnenstad
legt met name het nieuwe restaurant "Wok of Fame" een relatief grote claim op
de markt. Dit alles speelde zich af tegen een stabiele bevolkingsomvang in het
primaire marktgebied (Dordrecht) en een gemiddelde groei in het secundaire
marktgebied (Drechtsteden), van waaruit de concurrentie met name op het
gebied van restaurants overigens ook toenam. Voor de daghoreca in de Dordtse
Binnenstad is het effectieve draagvlak als gevolg van het toegenomen winkelbezoek overigens wel gegroeid.

bovengemiddelde groei aanbod niet gepaard gegaan met evenredige groei
van de werkgelegenheid
Het aantal banen in de horeca heeft zich landelijk in 2002 na een periode van
flinke groei gestabiliseerd. Datzelfde kan worden geconstateerd voor alle
100.000+ gemeenten bij elkaar. In Dordrecht daarentegen daalde in 2002 het
aantal banen in de horeca met 6%. Deze weliswaar voorlopige cijfers geven aan
dat de meer dan gemiddelde uitbreiding van het horeca aanbod in Dordrecht in
elk geval niet gepaard is gegaan met een evenredige groei van de
werkgelegenheid. De groei van het aantal vestigingen lijkt deels ten koste gegaan
te zijn van de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid bij andere
vestigingen.

0.3

Horecabezoek anno 2004
meeste aantal inwoners gaan wel eens uit eten
In hoeverre maken volwassen inwoners van Dordrecht wel eens gebruik van de
verschillende soorten horeca? Dit valt af te lezen uit figuur 0.1. 85% gaat wel
eens uit eten, 63% bezoekt wel eens een café(terras), bar of dancing of iets
dergelijks, 61% maakt wel eens gebruik van de winkelondersteunende horeca in
de Binnenstad en 34% gaat (overdag of ‘s avonds) wel eens speciaal naar de
Binnenstad om ergens lekker op een terrasje te zitten.
Figuur 0.1 Aandeel Dordtenaren dat activiteit wel eens onderneemt
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Specifiek wat betreft horecabezoek aan de Dordtse Binnenstad gaat 69% daar
wel eens uit eten, 55% bezoekt daar wel eens een café, bar of dancing of iets
dergelijks. Alles bij elkaar maakt 83% van de volwassen Dordtse bevolking wel
eens gebruik van één van de onderscheiden typen horeca in de Binnenstad.

frequentie café, bar bezoek hoger dan frequentie uit eten
De Dordtse volwassen bevolking gaat gemiddeld per persoon circa 10 keer per
jaar uit eten. Dit is inclusief degenen die nooit uit eten gaan (15%). Voor café,
bar bezoek ligt dit op gemiddeld 11 keer per jaar per persoon, inclusief degenen
die nooit naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan (37%).

marktaandeel Binnenstad onder, respectievelijk net op de 50%
afvloeiing naar buiten Dordrecht circa 40%
Van het aantal keren dat Dordtenaren anno 2004 uit eten gaan is dat voor 44%
in de Dordtse Binnenstad. 4 op de 10 keer is dat buiten Dordrecht. Het marktaandeel in het café, barbezoek etc. van de Binnenstad is 50%, bij een afvloeiing
naar buiten Dordrecht van eveneens zo'n 40%. De afvloeiing bij 'uit eten gaan'
lijkt te zijn gedaald ten opzichte van de meting van eind 2001, de afvloeiing bij
'uit gaan' is ruwweg gelijk gebleven.

0.4

Ontwikkelingen in bezoekfrequenties
veel inwoners maken minder vaak gebruik van de horeca
4 op de 10 inwoners gaat thans naar eigen zeggen (veel) minder vaak uit eten
dan zo'n twee jaar geleden. Ongeveer 15% gaat (veel) (vaker. Voor het bezoek
aan een café(terras), bar, dancing of iets dergelijks gelden ruwweg dezelfde
getallen. Ook maakt een veel groter deel van de bevolking thans minder vaak
(ca. 35%) dan vaker (5 à10%) gebruik van de winkelondersteunende horeca en
de terrasjes in de Binnenstad dan zo'n twee jaar geleden.
Figuur 0.2 Aandeel Dordtenaren dat activiteit (veel) vaker dan (veel) minder vaak onderneemt dan
zo'n twee jaar geleden
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vooral minder frequente bezoekers bezoeken de horeca thans minder vaak
Het zijn vooral de minder frequente uit (eten) gaanders die minder vaak uit (eten)
gaan. Frequente uit (eten) gaanders gaan juist bovengemiddeld vaker. Al met al
lijkt het totaal aantal keren dat Dordtenaren jaarlijks uit eten gaan in vergelijking
met de vorige meting niet meer dan 10% gedaald.
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Een daling met 10% zou in lijn liggen met de landelijke daling van de consumptie
in restaurants en fast-food zaken. Voor uitgaan naar café, bar of dancing kan
deze becijfering niet worden gemaakt.

Binnenstad verliest per saldo aan overig en buiten Dordrecht
Iets meer inwoners gaan minder vaak uit eten in de Binnenstad dan minder vaak
uit eten in overig Dordrecht of buiten Dordrecht. Hetzelfde geldt voor café, bar,
dancing bezoek. Per saldo blijft het verlies betrekkelijk beperkt. Maximaal 1 à 2%
van de Dordtenaren die wel eens uit eten gaan doen thans dat minder vaak in de
Binnenstad èn vaker elders in Dordrecht of buiten Dordrecht. Voor café, bar,
dancing bezoek ligt dit aandeel op 3 à 4% van de bevolking die deze activiteit
wel eens onderneemt.

0.5

Totaalbeeld bezuinigingen op horecabezoek Binnenstad
ruim de helft van de bevolking bezuinigt op enige wijze op aantallen keren
horecabezoek Binnenstad
Alles bij elkaar maakt anno 2004 83% van de Dordtse bevolking wel eens in de
Dordtse Binnenstad gebruik van een van de onderscheiden typen horeca. 55%
van hen doet naar eigen zeggen op zijn minst een van deze activiteiten thans
minder vaak dan zo'n twee jaar geleden. Op de gehele bevolking is dat 45%.
Daar komt nog 10% bij die nooit in de Binnenstad uit (eten) gaat en anders dan
twee jaar geleden nooit meer gebruik maakt van de winkelondersteunende
horeca in de Binnenstad of daar een terrasje pikt. Tegenover deze in totaal 55%
van de bevolking die op enige wijze op hun aantal bezoeken aan de horeca in de
Binnenstad bezuinigt staat 20% die minstens een van de horecamogelijkheden in
de Binnenstad vaker bezoekt dan zo'n twee jaar geleden.

jongeren meer dan gemiddeld vaker in de Binnenstad uit eten en juist
meer dan gemiddeld minder vaak in de Binnenstad naar café, bar of
dancing
Over het algemeen zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen wat betreft
aanpassingen in hun bezoekfrequenties niet groot. Niettemin blijkt de Binnenstad
wat betreft uit eten gaan relatief aantrekkelijker te zijn geworden voor jongeren
tot 35 jaar: zij komen meer dan gemiddeld vaker dan zo'n twee jaar geleden. Op
café, bar, dancing bezoek in de Binnenstad wordt daarentegen juist relatief veel
door jongeren bezuinigd. Dit beeld zien we ook bij de (deels met de groep
jongeren overlappende) lagere inkomensgroepen.

ook bezuinigingen op bestedingen per bezoek
Een kwart van de bevolking die wel eens uit eten gaat bezuinigt (ook) op de
bestedingen per keer dat men uit eten gaat. Bij café, bar, dancingbezoek
bezuinigt zelfs 40% van de bezoekers op de bestedingen per bezoek. Uit de
enquête is dit niet af te leiden, maar men mag aannemen dat consumenten wat
dit betreft geen onderscheid maken naar locatie. Dit zal dus in ongeveer gelijke
mate ook gelden voor horecabezoek in de Binnenstad.
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0.6

Doorslaggevende redenen voor veranderingen bezoekgedrag
prijsverhogingen veruit het vaakst de of een doorslaggevende reden voor
verminderd bezoek horeca
Voor circa 6 op de 10 Dordtse consumenten die minder vaak uit eten gaan, c.q.
minder vaak een café, bar of dancing of iets dergelijks bezoeken zijn de
prijsverhogingen in de horeca daarvoor (mede) van doorslaggevende betekenis.
Het feit dat men minder te besteden heeft is voor zo'n kwart tot drie op de tien
(mede) van doorslaggevende betekenis.

vaak combinatie van factoren van betekenis, maar moeilijkere
bereikbaarheid per auto en verminderd parkeergemak hebben ook op
zichzelf tot verminderd bezoek aan de horeca in de Binnenstad geleid
De moeilijkere bereikbaarheid per auto en het verminderde parkeergemak geven
elk voor 1 op de 3 consumenten (mede) de doorslag om in de Binnenstad minder
vaak uit eten te gaan, c.q. minder vaak naar een café, bar of dancing te gaan.
Deze redenen werden veelal genoemd in combinatie met bovengenoemde
financiële factoren. Voor 3 à 4% van de inwoners die wel eens uit (eten) gaan
geldt echter dat zij dit om de genoemde redenen minder vaak in de Binnenstad
doen, maar tegelijkertijd juist wel vaker elders in Dordrecht of buiten Dordrecht.
Voor hen spelen financiële overwegingen kennelijk geen of een beperkte rol en
hebben de verminderde autobereikbaarheid en het verminderde parkeergemak op
zichzelf geleid tot minder horecabezoek in de Binnenstad.

wegvallen vast adres vooral voor ouderen reden om minder vaak te
komen; ook verminderde bestedingsruimte van relatief groot belang
Voor ouderen valt op dat zij beduidend meer dan evenredig minder vaak uit
(eten) gaan in de Dordtse Binnenstad vanwege het sluiten van een zaak waar zij
graag kwamen. Kennelijk ervaren zij in relatief sterke mate beperkte
keuzemogelijkheden of is het wegvallen van een graag bezocht adres aanleiding
om het consumptiepatroon op dat moment vrij rigoureus te wijzigen. In de
beoordeling van de diverse aspecten van het horeca aanbod komt dit overigens
alleen tot uiting in een mindere beoordeling door ouderen van de keuzemogelijkheden aan eetgelegenheden. Overigens speelt ook de verminderde bestedingsruimte bij ouderen een relatief grote rol om minder vaak van de horeca gebruik te
maken. Ouderen behoren voor een relatief groot deel tot de lagere inkomensgroepen, die - zo blijkt ook uit de enquête - eerder op horecabestedingen zullen
(moeten) bezuinigen.

voor consumenten die de horeca (in de Binnenstad) vaker bezoeken is
vooral de uitbreiding van het aanbod doorslaggevend
Dat er in de Dordtse Binnenstad meer leuke eetgelegenheden en terrassen zijn
gekomen is voor 4 tot 5 van de 10 consumenten die vaker in de Binnenstad uit
(eten) gaan daarvoor de doorslaggevende reden. Voor ongeveer een kwart spelen
veranderde persoonlijke omstandigheden (mede) een rol van betekenis, voor 1 op
de 5 ruimere bestedingsmogelijkheden.
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0.7

Beleving van ontwikkelingen in de afgelopen jaren en overgebleven
wensen voor de toekomst
2 keer zoveel consumenten zien belangrijke verbeteringen dan belangrijke
verslechteringen
2x zoveel Dordtenaren (6 op de 10 die iets van de horeca afweten) zien
belangrijke verbeteringen in aanbod en/of omgevingsfactoren van de horeca dan
dat er Dordtenaren zijn die belangrijke verslechteringen zien. De overgrote
meerderheid die verbeteringen ziet wijst op de terrassen op het Scheffersplein.
Ook vindt menigeen het aanbod en de keuzemogelijkheden verbeterd. Wat
betreft gesignaleerde verslechteringen is er minder eensluidendheid. Verslechterde bereikbaarheid en parkeergelegenheid worden weliswaar verreweg het vaakst
genoemd, maar er zijn ook veel respondenten die dit niet noemen en wijzen op
het verschraalde aanbod, de zieltogende situatie aan het Groothoofd en de
extreme prijsontwikkeling.

weinig echt gemeenschappelijke wensen voor de toekomst
Ook wat betreft verbeteringswensen is de gemeenschappelijkheid vrij beperkt.
Verbetering van de bereikbaarheid per auto, verlaging van de prijzen en/of
verbetering van de prijs/ kwaliteit verhouding en een gevarieerder, hoogwaardiger
aanbod werden elk door 13% van de respondenten die iets hebben geantwoord
genoemd. Verbetering van de parkeersituatie wat betreft parkeermogelijkheden
en/of tarieven werd met 17% het meest genoemd.

0.8

Beoordeling aanbod en omgevingsfactoren
meeste aanbodfactoren met een ruim voldoende beoordeeld
Een ruim voldoende beoordeling krijgen:
 de keuzemogelijkheden in de winkelondersteunende horeca
 de terrassen in de Binnenstad
 de kwaliteit van de eetgelegenheden
 de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden
Een voldoende beoordeling krijgen:
 de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden en - in iets mindere mate  de keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht

omgevingsfactoren voldoende tot dik onvoldoende beoordeeld
Een voldoende beoordeling krijgen:
 het gevoel van veiligheid bij horecabezoek in de Dordtse Binnenstad
 de sfeer/gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden
Een dikke onvoldoende scoren:
 de parkeermogelijkheden in de buurt van gelegenheden waar men graag komt
 de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad
Deze aspecten worden door 50% van degenen die iets afweten van de Dordtse
horeca met een rapportcijfer 4 of lager beoordeeld. Respondenten die thans
minder vaak van de horeca in de Binnenstad gebruik maken dan zo'n twee jaar
geleden beoordelen deze aspecten nog minder gunstig. Dat geldt in nog sterkere
mate voor ouderen, ongeacht of zij hun bezoekgedrag hebben gewijzigd of niet.
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Figuur 0.3 Rapportcijfers aanbod- en omgevingsfactoren Dordtse horeca
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Hoofdconclusie
Consumenten bezuinigen al langere tijd op hun uitgaven in de horeca. Zo ook
Dordtse consumenten. Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat veel Dordtse
consumenten op enige wijze bezuinigen op hun aantallen horecabezoeken en/of
hun bestedingen per horecabezoek. Ten opzichte van de vorige meting
(november 2001) kan worden vastgesteld dat het totaal aantal keren dat
Dordtenaren uit eten gaan met maximaal 10% is gedaald en dat tegelijkertijd de
afvloeiing enigszins lijkt te zijn afgenomen. Omdat een 10% daling in lijn zou
liggen met de daling van de landelijke consumptie in restaurants en fast-food
zaken en de binding aan Dordrecht is toegenomen lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de totale consumptieve bestedingen van de Dordtse
bevolking aan uit eten gaan in Dordrecht niet harder zijn gedaald dan landelijk
gemiddeld. Voor uitgaan naar een café, bar, dancing etc. laat het cijfermateriaal
een dergelijke conclusie niet toe. Wel lijken de cijfers er op te wijzen dat de
binding aan Dordrecht van café- barbezoek etc. door Dordtenaren niet is
toegenomen.
Specifiek voor de Dordtse Binnenstad geldt dat deze ontwikkelingen plaats
hebben gevonden in een periode waarin het aanbod tegen de landelijke trend in is
gegroeid, de bevolkingsomvang in het primaire verzorgingsgebied niet is
toegenomen en de concurrentie van met name restaurants in de directe nabijheid
is verhevigd. Binnen die context is het niet verwonderlijk dat de horeca in de
Dordtse Binnenstad het zwaar heeft. In feite strijdt een groter aantal horecavestigingen om een krimpend bestedingspotentieel. Hierbij dient nog te worden
verdisconteerd dat menig nieuwe vestiging in Dordrecht door zijn omvang een
relatief grote claim op de markt legt.
Daar bovenop is dan nog eens de in de ogen van de consument belangrijke
verslechtering gekomen van de autobereikbaarheid van en het parkeergemak in
de Binnenstad. Uit de enquête komen duidelijke aanwijzingen naar voren dat de
verslechtering van deze omgevingsfactoren op zichzelf nog eens hebben geleid
tot een extra vermindering van de consumentenbestedingen van inwoners van
Dordrecht in de horeca in de Dordtse Binnenstad.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding en probleemstelling

Het gaat niet goed met de horeca en als de signalen juist zijn al helemaal niet met de horeca in
Dordrecht. De Hoge Hotelschool Maastricht is ingeschakeld om inzicht te verschaffen in de ernst
van de problematiek in Dordrecht vergeleken met elders en na te gaan wat daar voor wat betreft
het Dordtse aanbod en relevante omgevingsfactoren aan ten grondslag ligt. In de marge
benaderen zij ook (potentiële) klanten van de horeca in de Drechtsteden. Het SGB is door
Stadsontwikkeling en het Programmabureau Binnenstad gevraagd om aanvullend onder het
Dordtse stadspanel een onderzoek te verrichten naar het functioneren van de Dordtse horeca
vanuit het perspectief van de Dordtse consument. Primair diende dit onderzoek meer inzicht te
verschaffen in (redenen voor) veranderingen in bezoekfrequentie en bezoekgedrag.

1.2

Onderzoeksvragen

Van de probleemstelling zijn in overleg met de opdrachtgever de volgende onderzoeksvragen
afgeleid:
1. Hoe heeft het gebruik van de horeca in het algemeen en van de Dordtse horeca (in de
Binnenstad) in het bijzonder door inwoners van Dordrecht (onderscheiden naar diverse
relevante (leeftijds)groepen zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Hierbij is een onderscheid
aangebracht naar "uit eten gaan" en bezoek aan de drankverstrekkende horeca (café's, bars,
discotheken e.d.).
2. In welke mate zijn welke factoren daarvoor verantwoordelijk?
3. Wat vindt men van (recente ontwikkelingen in) (onderdelen van) de Dordtse horeca naar
kwaliteit en kwantiteit? En hoe beoordelen Dordtse consumenten diverse voor de horeca
relevante omgevingsfactoren?

1.3

Uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd via een schriftelijke enquête onder het Dordtse stadspanel, in mei
bestaande uit ruim 2.300 inwoners van 18 jaar en ouder.1 Het onderzoek heeft een netto respons
van 1.370 bruikbare enquêtes opgeleverd, een respons van 59%.

1.4

Representativiteit

Na herweging naar leeftijd en wijk is de netto respons representatief voor de Dordtse bevolking
van 18 jaar en ouder (bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen uitgezonderd), zij het dat
zoals bij iedere algemene enquête een aantal (elkaar overlappende) groepen uit de samenleving
(allochtonen, lage inkomensgroepen en lager opgeleiden) enigszins zullen zijn ondervertegenwoordigd.

1.5

Inhoud van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt om het kader te schetsen eerst kort stilgestaan bij de feitelijke
ontwikkelingen in de horeca van de afgelopen jaren, alsmede bij de resultaten van een eerder
onderzoek dat vrij recent door het SGB met betrekking tot de Dordtse horeca is uitgevoerd.2
1
2

Voor de vragenlijst, zie bijlage 1
SGB (2002), Horeca in Dordrecht anno 2001

2

Vervolgens gaan we over tot bespreking van de resultaten van het onderhavige onderzoek. Eerst
komen in hoofdstuk 3 de resultaten aan de orde met betrekking tot het uit eten gaan, vervolgens
in hoofdstuk 4 die met betrekking tot het bezoek aan de winkelondersteunende horeca en het
terrasbezoek. In hoofdstuk 5 bespreken we de omvang van en de ontwikkelingen in het gebruik
van de uitgaanshoreca en de achterliggende factoren van geconstateerde ontwikkelingen. In
hoofdstuk 6 ten slotte gaan we nader in op de vraag hoe de Dordtse bevolking een aantal
aspecten van (ontwikkelingen in) aanbod en omgevingsfactoren van de Dordtse horeca
beoordeelt.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn in het hoofdstuk samenvatting en conclusies
voorin het rapport samengevat weergegeven.
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2.

SITUATIE EN RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE (DORDTSE)
HORECA EN ONTWIKKELING VAN HET DRAAGVLAK

landelijke ontwikkelingen
Uit een recente publicatie van het CBS valt op te maken dat de omzetten in de horeca in 2003
voor het eerst in jaren zijn gedaald.3 In cafés werd 1% minder omgezet, in lunchrooms en
fastfoodzaken 1,5% en in restaurants zelfs 2,5%. Deze omzetdalingen zijn een direct gevolg van
de forse daling van de consumptie die al drie jaar duurt. In 2001 en 2002 werd deze dalende
consumptie nog gecompenseerd door de (forse) prijsstijgingen in de horeca. In 2003 dus niet
meer. De consumptie nam het meest af in de sectoren waar de prijzen het meeste stegen
(lunchrooms, fastfood en cafés). Door de forse consumptiedaling in cafés ligt de consumptie daar
in 2003 zelfs beneden het niveau van 1997! Ook in het 1e kwartaal van 2004 zette de
omzetdaling in euro's en in volume in de horeca zich verder voort. In dat kwartaal lag bovendien
het aantal faillissementen in de horeca 90% boven dat in het eerste kwartaal van 2003.4
De ongunstige ontwikkeling van de consumptieve bestedingen in de horeca komt ook tot uiting in
de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Na een aantal jaren van flinke groei heeft het aantal
banen van werknemers in de horeca zich volgens de meest recente cijfers van het CBS in
Nederland in het jaar 2002 gestabiliseerd. Over 2003 zijn nog geen gegevens bekend.
aanbodontwikkeling Dordrecht vergeleken
Binnen deze context is het in het kader van dit onderzoek uiteraard ook interessant om te kijken
naar de aanbodontwikkeling. Met name de ontwikkeling van het aantal horecabedrijven per
10.000 inwoners is wat dit betreft een relevant gegeven. Uit tabel 2.1 kunnen we afleiden dat
dit aantal in Dordrecht tussen 1999 en 2003 tegen de landelijke trend in is gegroeid. Dit is met
name het gevolg van een groei in het aantal cafés en fastfoodbedrijven. Het aantal restaurants
per 10.000 inwoners groeide ook, maar minder hard dan gemiddeld in Nederland. Een zelfde
beeld zien we ook bij vergelijking met het district "rest West" (exclusief de 4 grote steden).
Overigens is Dordrecht wat dit betreft niet uniek: ook in enigszins vergelijkbare gemeenten als
Amersfoort, Haarlem en Zaanstad was in (delen van) de horeca nog sprake van groei van het
aantal bedrijven per inwoner en met name van het aantal cafés. In Breda nam met name het
aantal cafés per inwoner af.
Tabel 2.1 Horecabedrijven per 10.000 inwoners 2003 en ontwikkeling 1999-20035
horecabedrijven
cafés
fastfood
totaal *
2003
index
2003
index
2003
index

2003

index

4,6

102

Dordrecht

19,6

101

5,0

102

5,8

Amersfoort

21,1

100

5,7

105

6,5

96

5,8

102

Breda

28,9

99

9,5

96

7,8

101

6,4

100

Haarlem

29,5

104

7,7

104

6,9

108

8,7

106

Zaanstad

19,3

99

5,5

104

6,0

95

4,2

102

district rest West**

21,2

99

4,5

98

5,3

98

5,7

106

Nederland
25,8
97
* exclusief gecaterde bedrijfsrestaurants
** Randstad exclusief de 4 grote steden
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering

6,7

96

6,2

95

6,3

105

3
4
5

CBS Webmagazine 19 april 2004
CBS Persbericht 04-088 en CBS Webmagazine 1 juni 2004
Voor totalen, zie bijlage 2

107

restaurants

4

Uit tabel 2.1 is verder af te leiden dat het horeca-aanbod in Dordrecht anno 2003 nog steeds
betrekkelijk beperkt is, zeker vergeleken met steden als Breda en Haarlem. Ten opzichte van
district "rest West" slaat Dordrecht niet zo'n gek figuur, hoewel het aantal restaurants ook
daarmee vergeleken aan de lage kant is. Ten opzichte van Nederland gemiddeld is zowel het
aantal cafés als het aantal restaurants in Dordrecht nog altijd relatief klein. Alleen in de fastfood
benaderen we het landelijke gemiddelde.
Dat er in Dordrecht deels tegen de trend in (nog) groei van het aanbod heeft plaatsgevonden is
gelet op de achterstandsituatie dus niet erg vreemd; er was zo te zien alle ruimte voor. Alleen
heeft die groei net plaatsgevonden aan de vooravond van de huidige economische recessie. Daar
komt nog bij dat in deze periode in de directe buurgemeenten Papendrecht en Zwijndrecht een
aantal aantrekkelijke toevoegingen aan het restaurantbestand zijn te noteren.
Dat Dordrecht afgezet tegen de bevolkingsomvang een betrekkelijk matig ontwikkelde
horecasector heeft is natuurlijk niets nieuws. Dit is al vele malen eerder geconstateerd en als
zodanig ook een van de uitgangspunten geweest voor de Horecanota. Ook blijkt dit uit de
waardering van de Dordtse bevolking zoals dat uit recent onderzoek naar voren komt.
In dat onderzoek waardeerde een kwart van de Dordtenaren de keuzemogelijkheden om in
Dordrecht uit eten te gaan als matig.6 De variëteit in uitgaansgelegenheden wordt nog minder
beoordeeld: ruim 60% vindt deze matig of slecht. Van alle keren dat inwoners van Dordrecht in
2001 uit eten gingen was dat in de helft van de gevallen buiten Dordrecht. Voor uitgaan naar een
café, bar, dancing of discotheek lag dat percentage zelfs op 60%.
recente ontwikkelingen in Dordrecht naar locatie en soort
Ontwikkelingen op horecagebied hebben zich voornamelijk in de Binnenstad afgespeeld. Met
name op en rond het Scheffersplein is het aantal zaken uitgebreid. Lekker Belangrijk, Miro, het
Beatcafé, Balou Beer en Scheffers Huyskamer zijn allemaal nieuw ten opzichte van enkele jaren
geleden. De laatste twee zijn vervangingen, de eerste drie netto toevoegingen. In alle gevallen
gaat het om café/restaurants met terras en lange openingstijden. Na vertrek van de markt is het
Scheffersplein omgevormd tot terrassenplein met 300 terrasstoelen. Aan het Statenplein en
omgeving zijn een broodjeszaak, een friteszaak, een lunchroom en een ijs-/bonbonsalon nieuw
ten opzichte van 3, 4 jaar geleden.
Mede onder invloed van de economische crisis heeft zich in de Binnenstad recent ook een aantal
sluitingen voorgedaan. Genoemd wat dat betreft kunnen worden: De Hut, Van De Bovenste
Plank (in pand zit inmiddels Miro) en Taste of Texas in het Kernwinkelgebied en de zaken aan het
Groothoofd behorende tot de Bellevue holding (café het Verloren hart, restaurant Groothoofdspoort en hotel Bellevue). Deze ontwikkelingen zijn nog niet in de cijfers in tabel 2.1
verdisconteerd.
De conclusie kan zijn dat de groei van de horeca in Dordrecht zich met name in de Binnenstad
heeft geconcentreerd. Daarbij kan nog opgemerkt worden dat op de duurdere locaties een trend
waarneembaar is naar zaken die gedurende een groot deel van de dag geopend zijn, een breed
assortiment aanbieden en daarmee een grote marktclaim leggen op het bestedingspotentieel.
Lekker Belangrijk is typisch zo'n zaak. Maar ook Balou Beer legt uit de aard van zijn formule een
veel grotere claim op de markt dan zijn voorganger(s) in hetzelfde pand. Dit soort ontwikkelingen
kan met name in een periode van laagconjunctuur uiteraard gevolgen hebben voor andere wellicht minder gunstig in de markt liggende - horecagelegenheden. Buiten de Binnenstad kan
wat dit betreft met name het restaurant Wok of Fame worden genoemd, dat in korte tijd zeer
populair is geworden en met zijn grote capaciteit eveneens een relatief grote claim op de markt
legt.
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draagvlakontwikkeling
Tussen 1.1.2000 en 1.1.2004 is de bevolkingsomvang in het primaire marktgebied (Dordrecht)
stabiel gebleven (-0,2%), dat in het secundaire marktgebied groeide conform het landelijk
gemiddelde (+2,5%). Bij elkaar dus beduidend minder bevolkingsgroei dan landelijk gemiddeld.
Daar staat tegenover dat het aantal inwoners van stad en regio dat naar de Dordtse Binnenstad
komt om te winkelen sinds het gereedkomen van het Statenpleincomplex en omgeving flink is
toegenomen. Met name voor de daghoreca in de Binnenstad betekent dat een flink groter
effectief draagvlak dan vóór het 4e kwartaal van 2001.
werkgelegenheidsontwikkeling in de horeca in Dordrecht vergeleken
Boven werd al aangegeven dat het aantal banen in de horeca zich landelijk in 2002 heeft
gestabiliseerd. Datzelfde kan worden geconstateerd voor alle 100.000+ gemeenten bij elkaar. In
Dordrecht daarentegen daalde in 2002 het aantal banen in de horeca met 6%.7 Deze weliswaar
voorlopige cijfers geven aan dat de meer dan gemiddelde uitbreiding van het horeca aanbod in
Dordrecht in elk geval niet gepaard is gegaan met een evenredige groei van de werkgelegenheid.
De groei van het aantal vestigingen lijkt deels ten koste gegaan te zijn van de bedrijvigheid en
daarmee de werkgelegenheid bij andere vestigingen.

7

Bron: CBS Statline, banen van werknemers naar regio en economische activiteit
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3.

UIT ETEN GAAN

3.1

Frequentie en locatie 'uit eten gaan'

Van alle Dordtenaren van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen
uitgezonderd) gaat anno 2004 85% wel eens uit eten. 15% gaat nooit uit eten.
Van degenen die wel eens uit eten gaan, gaat ongeveer een kwart niet vaker dan gemiddeld 1x
per kwartaal uit eten. Nog eens een kwart van hen gaat een paar keer per kwartaal, maar minder
dan 1x per maand. Eén op de drie (34%) gaat 1x per maand of iets vaker, maar nog geen 2x per
maand. Zo'n 15% ten slotte gaat 2x per maand of vaker uit eten (tabel 3.1).
De totale Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder8 gaat gemiddeld per persoon10,5x per jaar uit
eten. 4,6x per jaar (44%) is dat in de Dordtse Binnenstad. Van degenen die wel eens uit eten
gaan doet 20% dat nooit in de Dordtse Binnenstad, 45% niet vaker dan gemiddeld 1x per
kwartaal.
Per persoon gaan Dordtenaren van 18 jaar en ouder gemiddeld 1,8x per jaar uit eten in andere
delen van Dordrecht dan de Binnenstad. Dat is 17% van het totaal. 40% van degenen die wel
eens uit eten gaan doet dat nooit in overig Dordrecht, 45% niet vaker dan 1x per kwartaal.
In totaal vindt dus 60% van alle 'uit etentjes' in Dordrecht plaats. De overige 40% (gemiddeld
ongeveer 4,1x per jaar per Dordtenaar van 18 jaar of ouder) vindt plaats buiten Dordrecht. De
afvloeiing naar buiten Dordrecht lijkt daarmee in vergelijking met de 50% die voor 2001 werd
vastgesteld de afgelopen jaren enigszins te zijn gedaald.9
Van alle Dordtenaren die wel eens uit eten gaan doet 80% dat wel eens buiten Dordrecht. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat uit eten gaan tijdens langere vakanties in binnen- en buitenland
hierbij niet is meegerekend.
Tabel 3.1 Frequentie uit eten gaan, totaal en naar locatie, in procenten en gemiddeld per persoon per dag, 2004
totaal
in Dordtse
elders in
buiten
binnenstad
Dordrecht
Dordrecht
op totale bevolking 18+:
nooit

15

31

50

wel eens

85

69

50

69

100%

100%

100%

100%

totaal

31

op degenen die wel eens uit eten gaan:
nooit op betreffende locatie

-

19

41

19

maximaal 1x per kwartaal

24

45

45

47

> 1x per kwartaal < 1x per maand

27

20

9

18

1x per maand < 2x per maand

34

13

5

14

2x per maand of vaker

14

3

0

2

100%

100%

100%

100%

10,5

4,6

1,8

4,1

100%

44

17

39

totaal
gemiddeld per persoon per jaar
% op totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004
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Daar waar we voortaan spreken over de Dordtse bevolking (van 18 jaar en ouder) wordt bedoeld de Dordtse bevolking
van 18 jaar en ouder, bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen uitgezonderd
SGB (2002), op cit
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3.2

Ontwikkelingen in bezoekfrequentie en bestedingen

Hoe heeft de bezoekfrequentie zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En wat valt globaal te zeggen
over de bestedingen per keer uit eten gaan?
bezoekfrequentie
4 op de 10 respondenten (40%) gaf aan tegenwoordig minder vaak uit eten te gaan dan zo'n 2
jaar geleden, waarvan 1 op de 10 zelfs veel minder vaak. Daar staat tegenover dat een kleine
15% aangaf juist vaker uit eten te gaan dan zo'n 2 jaar geleden. Ongeveer 45% gaat even vaak
uit eten (tabel 3.2).
In de enquête is niet gevraagd hoevéél vaker of minder vaak men uit eten gaat. Betrekken we
echter de huidige frequentie bij dit beeld, dan kan worden vastgesteld dat vooral degenen die vrij
weinig uit eten gaan tegenwoordig (veel) minder vaak gaan en vooral degenen die vaak uit eten
gaan tegenwoordig (veel) vaker gaan. Dat maakt het waarschijnlijk dat het effect op het totaal
aantal keren dat Dordtenaren uit eten gaan minder groot is dan we in eerste instantie geneigd
zouden zijn op te maken uit het grote verschil tussen 40% (veel) minder vaak en 15% (veel)
vaker. Dit spoort ook met de indicatieve constatering dat het aantal keren uit eten gaan per
persoon per jaar sinds de vorige meting wel enigszins maar niet echt substantieel is gedaald.10
Tabel 3.2

Ontwikkeling bezoekfrequenties ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden, totaal en per locatie, in procenten van
het aantal respondenten dat wel eens uit eten gaat
totaal
in Dordtse
elders in
buiten
……. uit eten dan t.o.v. zo'n 2 jaar geleden
binnenstad
Dordrecht
Dordrecht
veel vaker

3

3

1

vaker

11

10

7

9

even vaak

45

49

62

57

minder vaak

30

26

21

23

veel minder vaak

11

12

10

9

100

100

100

100

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004
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Hoe verhouden zich nu de verschillende onderscheiden locaties wat betreft de ontwikkeling van
de bezoekfrequenties? Kijken we allereerst naar de Dordtse Binnenstad, dan zien we in tabel 3.2
vergelijkbare cijfers als voor het totale uit eten gaan: bijna 4 op de 10 Dordtenaren gaat (veel)
minder vaak in de Dordtse Binnenstad uit eten dan zo'n 2 jaar geleden, een kleine 15% (veel)
vaker. Ook hier weer veelal frequente bezoekers van eetgelegenheden in de Dordtse Binnenstad
die vaker komen en veelal minder frequente bezoekers die minder vaak komen.
Ook van eetgelegenheden elders in Dordrecht is de bezoekfrequentie per Dordtse bezoeker
afgenomen: 30% komt (veel) minder vaak tegen 8% (veel) vaker. Voor het bezoek van
eetgelegenheden buiten Dordrecht gelden vergelijkbare cijfers.
Uit bovenstaande cijfers kan worden geconcludeerd dat het aandeel respondenten dat minder
vaak in de Dordtse Binnenstad uit eten gaat dan zo'n 2 jaar geleden wel iets maar niet erg veel
groter is dan het aandeel dat minder vaak elders in Dordrecht, respectievelijk buiten Dordrecht uit
eten gaat. Ook uit tabel 3.3 blijkt dat de Binnenstad per saldo hooguit een beperkt aantal klanten
aan overig Dordrecht of buiten Dordrecht heeft verloren.
10

In het onderzoek van eind 2001 werd voor de eerste 11 maanden van het jaar gemiddeld 10,2 keer uit eten per
persoon vastgesteld. Vertaald naar een vol jaar is dat een gemiddelde van 11,1 per persoon, tegen 10,5 keer in het
onderhavige onderzoek. Zie SGB (2002) op cit. De vergelijking is enigszins indicatief omdat tijdstip en vraagstelling van
beide onderzoeken uiteenlopen. Omdat het aandeel Dordtenaren dat in 2001uit eten is geweest (vraagsteling 2001)
respectievelijk gemiddeld per jaar uit eten gaat (vraagstelling 2004) goed overeenkomt is deze indicatieve vergelijking
toch gerechtvaardigd.
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Er is wel sprake van verlies, maar omdat daar ook winst tegenover staat blijft het verlies per
saldo beperkt. Al met al gaat per saldo maximaal 1 à 2% van de Dordtenaren die wel eens uit
eten gaan daarvoor minder vaak naar de Binnenstad en vaker naar elders in Dordrecht of naar
buiten Dordrecht.
Niettemin blijven de cijfers op zich wel alarmerend: ondanks alle nuanceringen blijft overeind dat
bijna 4 op de 10 Dordtenaren die wel eens uit eten gaan, dat in de Dordtse Binnenstad minder
vaak doet dan circa 2 jaar geleden. En dat in een periode waarin het aanbod is gegroeid.
Uit tabel 3.3 is verder nog af te leiden dat in totaal 44% minder vaak uit eten gaat in Dordrecht,
ongeacht of dat in de Binnenstad of elders in Dordrecht is (38% gaat minder vaak naar de
Binnenstad en nog eens 6% gaat niet minder vaak naar de Binnenstad, maar wel minder vaak
naar elders in Dordrecht). In totaal een kwart gaat èn minder vaak uit eten in de Binnenstad èn
minder vaak uit eten elders in Dordrecht.
Tabel 3.3
uit eten:

Ontwikkeling bezoekfrequenties ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden, totaal en per locatie, in procenten van
het aantal respondenten dat wel eens uit eten gaat
vaker
even vaak
minder vaak
totaal
in Binnenstad

in Binnenstad

in Binnenstad

vaker elders in Dordrecht

3

2

2

7

even vaak elders in Dordrecht

8

43

11

62

minder vaak elders in Dordrecht
totaal
uit eten:

2

4

25

31

13

49

38

100
totaal

vaker

even vaak

minder vaak

in Binnenstad

in Binnenstad

in Binnenstad

vaker buiten Dordrecht

3

4

4

11

even vaak buiten Dordrecht

7

39

11

57

minder vaak buiten Dordrecht

3

6

23

32

13

49

38

100

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

beeld per leeftijdsgroep
Gekeken is naar verschillen tussen de leeftijdsgroepen 18-34 jr, 35-49 jr, 50-64 jr en 65 jr en
ouder. Op zich is 'uit eten gaan' het wijdst verbreid onder de beide groepen onder de 50. Van
hen gaat 90% wel eens uit eten. Onder inwoners van 50-64 jaar is dat 83%, onder 65-plussers
70%.
Tussen de leeftijdsgroepen konden geen significante verschillen worden geconstateerd in de mate
waarin zij thans minder vaak uit eten gaan dan zo'n twee jaar geleden. Zo er verschillen zijn, zijn
die dus klein. Wel is er onder de jongeren onder de 35 een meer dan gemiddeld aantal dat thans
vaker in de Dordtse Binnenstad en daardoor ook in totaal vaker uit eten gaat. Ouderen boven de
65 gaan juist minder dan gemiddeld vaker uit eten dan zo'n twee jaar geleden.
beeld per inkomensgroep
Van de laagste twee inkomensklassen (netto hh-inkomen <€1.000 per maand en €1.000€1.499 per maand) gaat gemiddeld 30% nooit uit eten. Dat is een beduidend groter aandeel dan
onder de middeninkomens (9% nooit uit eten) en de hoogste inkomensgroep (5% nooit uit eten).
Opmerkelijk is wel dat juist degenen van de allerlaagste inkomensgroep die wel eens uit eten
gaan dat meer dan de andere groepen tegenwoordig vaker (in de Binnenstad) doen dan zo'n twee
jaar geleden.

10

bestedingen per keer uit eten gaan
Naast aanpassing van de bezoekfrequentie als reactie op veranderingen in prijs, aanbod,
persoonlijke omstandigheden en/of omgevingsfactoren behoort ook een aanpassing van de
hoogte van de bestedingen per keer uit eten tot de onderzochte mogelijkheden. Voor ongeveer
een kwart van de respondenten geldt dat zij, ongeacht een eventuele aanpassing in het aantal
keren dat men uit eten gaat, thans per keer bewust goedkoper uit eten gaat. Voor tweederde is
er wat dit betreft niets veranderd, 1 op de 10 gaat juist bewust duurder uit eten.
Hoe deze cijfers zich verhouden tot veranderingen in de bezoekfrequentie is af te lezen uit tabel
3.4. Bovenop de 40% Dordtenaren die minder vaak uit eten gaan, bezuinigt nog eens 1 op de 10
per keer uit eten gaan. In totaal bezuinigt dus de helft van de Dordtse bevolking vergeleken met
zo'n 2 jaar geleden op uit eten gaan.
Een beperkt deel (4% van 41% = 1 op de 10) van de groep die minder vaak uit eten gaat
compenseert het minder vaak uit eten gaan enigszins door per keer veelal duurder uit eten te
gaan. In totaal zo'n 15% van de Dordtse bevolking lijkt thans meer te besteden aan uit eten gaan
dan zo'n 2 jaar geleden: zij gaan vaker uit eten en besteden per keer evenveel of meer (11%), of
gaan even vaak uit eten en besteden per keer meer (3%).
Tabel 3.4

Ontwikkeling bezoekfrequentie totaal uit eten gaan versus bestedingen per keer uit eten gaan ten opzichte
van zo'n 2 jaar geleden, in procenten van het aantal respondenten dat wel eens uit eten gaat
totaal
bestedingen per keer

uit eten:

frequentie

meer
bestedingen per
keer uit eten

gelijke
bestedingen per
keer uit eten

minder
bestedingen per
keer uit eten

vaker uit eten

2

9

2

14

even vaak uit eten

3

36

7

45

minder vaak uit eten

4

21

15

41

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

9

66

25

100

3.3

Redenen voor veranderingen in consumptiepatroon

Wat zijn nu doorslaggevende redenen geweest voor veranderingen in het consumptiepatroon van
Dordtenaren wat betreft uit eten gaan? De tabellen 3.5 en 3.6 geven hierin inzicht.
minder vaak uit eten
Uit tabel 3.5 kunnen we met betrekking tot het minder vaak uit eten gaan het volgende
waarnemen:
in totaal minder vaak uit eten:







voor 6 op de 10 Dordtenaren die minder vaak uit eten gaan zijn de prijsverhogingen daarvoor
een doorslaggevende reden
daling van het vrij besteedbaar inkomen, verminderde autobereikbaarheid van de Dordtse
Binnenstad en verminderde parkeermogelijkheden worden elk door 3 op de 10 Dordtenaren
aangevoerd als doorslaggevende reden om minder vaak uit eten te gaan
voor 15 à 20% zijn andere persoonlijke omstandigheden en/of het feit dat men sowieso
minder vaak uit gaat van doorslaggevende betekenis om minder vaak uit eten te gaan; voor 1
op de 10 is dat het verminderde gevoel van veiligheid in de Binnenstad
overige mogelijke redenen scoren (ver) onder de 10%
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minder vaak uit eten in de Dordtse Binnenstad:





ook hier is voor 6 op de 10 Dordtenaren de prijsverhoging na invoering van de euro een
doorslaggevende reden
verminderde autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden zijn voor het minder in de Dordtse
Binnenstad uit eten gaan van wat groter gewicht dan voor het totaal minder uit eten gaan:
beide factoren zijn voor (ruim) 1 op de 3 inwoners de of één van de doorslaggevende redenen
om minder vaak in de Binnenstad te gaan eten
de overige reden zijn globaal van even groot belang als voor het in totaal minder uit eten gaan

Onder de andere redenen werd er onder andere op gewezen dat een goed vegetarisch alternatief
in de Binnenstad ontbreekt.
Tabel 3.5

reden

Doorslaggevende redenen om minder uit eten te gaan, in totaal en in de Dordtse Binnenstad, in procenten van
het aantal inwoners dat minder uit eten gaat
in totaal minder
minder vaak uit eten
vaak uit eten
in de Dordtse
Binnenstad

uit eten gaan is na de invoering van de euro erg duur geworden

61

61

de Dordtse Binnenstad is per auto moeilijker bereikbaar geworden

31

38

ik heb/we hebben minder te besteden

30

26

het parkeren in de Dordtse Binnenstad is moeilijker geworden

30

34

andere persoonlijke omstandigheden dan financiële

20

17

ik ga/we gaan sowieso minder vaak uit

19

17

ik voel/we voelen ons minder veilig in de Dordtse Binnenstad

9

11

in een andere stad is het gewoon leuker

7

9

een zaak in de Dordtse Binnenstad waar ik graag kwam bestaat niet meer

5

6

de kwaliteit in de zaak waar ik graag kwam is achteruit gegaan

2

3

een zaak elders in Dordrecht waar ik graag kwam bestaat niet meer

1

-

andere redenen
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

2

2

Bij dit alles is het nog van belang dat de cijfers aangeven dat het minder uit eten gaan zeker geen
ééndimensionale oorzaak heeft: veel respondenten geven meerdere redenen aan, gemiddeld ruim
twee per respondent. Dat geldt ook voor ervaren problemen ten aanzien van de autobereikbaarheid en/of parkeergelegenheid; deze worden in meerderheid samen met andere redenen
opgegeven (vooral "minder bestedingsruimte" en "prijsverhogingen").
Dit kan nog wat verder worden geadstrueerd door apart te kijken naar veranderingen in het
consumptiepatroon van degenen die (mede) vanwege ervaren problemen ten aanzien van de
autobereikbaarheid en/of parkeergelegenheid minder vaak in de Binnenstad gaan eten. Van deze
groep gaat een relatief groot deel van ongeveer een kwart tegenwoordig vaker ergens anders in
Dordrecht of buiten Dordrecht eten. Juist het feit dat zij nu vaker ergens anders gaan eten in
plaats van in de Dordtse Binnenstad geeft aan dat de genoemde omgevingsfactoren daarvoor een
belangrijke reden zijn. Het gaat hierbij om ongeveer 4% van alle inwoners van Dordrecht die wel
eens uit eten gaan.
per leeftijdsgroep
Aanvullend is nog gekeken of de onderscheiden leeftijdsgroepen van elkaar verschillen wat
betreft doorslaggevende redenen om minder vaak in de Dordtse Binnenstad uit eten te gaan.
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Hieruit komt naar voren dat 65 plussers meer dan de andere leeftijdsgroepen minder vaak in de
Dordtse Binnenstad uit eten gaan vanwege verminderde bestedingsruimte en vanwege het niet
meer bestaan van een zaak waar men graag kwam.
De verminderde bereikbaarheid van de Binnenstad per auto is voor relatief veel 50-64 jarigen van
doorslaggevende betekenis om daar minder vaak uit eten te gaan, het (vermeende) toegenomen
parkeerprobleem voor zowel 35-49 als 50-64 jarigen.
per inkomensgroep
De verminderde bestedingsruimte is ook voor de lagere inkomensgroepen van relatief groot
gewicht om minder vaak in de Dordtse Binnenstad uit eten te gaan. Hier ligt een relatie met de
deels overlappende groep 65-plussers. Afgezien van het mede dankzij een lager autobezit lagere
gewicht voor het verminderde parkeergemak voor deze zelfde lagere inkomensgroep zijn de
verschillen tussen de inkomensgroepen verder gering.
vaker uit eten
Er zijn niet alleen inwoners die minder vaak uit eten gaan dan zo'n twee jaar geleden, maar ook
die juist vaker uit eten gaan. Hun doorslaggevende redenen zijn opgenomen in tabel 3.6. Dit
levert de volgende waarnemingen op:
in totaal vaker uit eten:




de belangrijkste redenen om in totaal vaker uit eten te gaan zijn de toename van het aantal
leuke eetgelegenheden in de Binnenstad (geldt voor 29% van degenen die vaker uit eten
gaan), de ruimere bestedingsmogelijkheden (24%) en veranderde persoonlijke omstandigheden (25%)
de overige mogelijke redenen zijn van beduidend minder gewicht

vaker uit eten in de Dordtse Binnenstad:




de toename van het aantal leuke eetgelegenheden in de Dordtse Binnenstad is voor 4 op de
10 inwoners die vaker in de Binnenstad eten dan zo'n twee jaar geleden daarvoor de of één
van de doorslaggevende redenen
ruimere bestedingsmogelijkheden (20%) en veranderde persoonlijke omstandigheden (25%)
zijn van minder gewicht, maar nog altijd beduidend belangrijker dan de overige mogelijke
redenen

Tabel 3.6

reden

Doorslaggevende redenen om vaker uit eten te gaan, in totaal en in de Dordtse Binnenstad, in procenten van
het aantal inwoners dat vaker uit eten gaat
in totaal vaker
vaker uit eten in de
uit eten
Dordtse Binnenstad

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke eetgelegenheden gekomen

29

41

andere persoonlijke omstandigheden dan financiële

25

25

ik heb/we hebben meer te besteden

24

20

er zijn elders in Dordrecht meer leuke eetgelegenheden gekomen

9

-

andere redenen
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

5

4

leeftijd en inkomen
Tussen de verschillende leeftijdsgroepen en inkomensgroepen doen zich op deze punten slechts
marginale verschillen voor.
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3.4

Conclusies

Bovenstaande waarnemingen leiden tot de volgende conclusies:
1. De Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder (bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
uitgezonderd) gaat gemiddeld per persoon ongeveer 10 keer per jaar uit eten. 85% gaat wel
eens uit eten, 15% nooit.
2. Van het totaal aantal keren dat inwoners van Dordrecht uit eten gaan is dat in 40% van de
gevallen buiten Dordrecht, in 60% van de gevallen in Dordrecht, waarvan tweederde (45%
van het totaal) in de Binnenstad. De afvloeiing naar buiten Dordrecht lijkt ten opzichte van de
50% van de vorige meting wel enigszins te zijn gedaald.
3. 4 op de 10 Dordtenaren die wel eens uit eten gaan doen dat thans minder vaak dan zo'n 2
jaar geleden, 15% doet dat vaker. Onder deze laatste groep vallen relatief veel jongeren en
inwoners uit de lagere inkomensgroepen (deels overlappende groepen).
4. Het zijn vooral de minder frequente uit eten gaanders die minder vaak uit eten gaan.
Frequente uit eten gaanders gaan juist bovengemiddeld vaker. Al met al lijkt het totaal aantal
keren dat Dordtenaren jaarlijks uit eten gaan (10,5x per persoon per jaar) maximaal 10% te
zijn gedaald ten opzichte van de vorige meting. Een daling van 10% zou in lijn liggen met de
landelijke daling van de consumptie in restaurants en fast-food zaken.
5. Een kwart van de bevolking die wel eens uit eten gaat bezuinigt (ook) op het bestede bedrag
per keer uit eten gaan. Het totaal dat op enige wijze op uit eten gaan bezuinigt loopt daarmee
op tot de helft van de bevolking die wel eens uit eten gaat.
6. Eveneens 4 op de 10 Dordtenaren die wel eens uit eten gaan gaan minder vaak uit eten in de
Dordtse Binnenstad. Dat aantal ligt iets hoger dan het aantal (30 à 33%) dat minder vaak uit
eten gaat in overig Dordrecht, respectievelijk buiten Dordrecht.
7. Het verlies van de Binnenstad aan andere locaties is beperkt. Per saldo gaat maximaal 1 à
2% van alle Dordtenaren die wel eens uit eten gaan daarvoor thans vaker naar elders in
Dordrecht of buiten Dordrecht in plaats van naar de Dordtse Binnenstad.
8. Voor het minder uit eten gaan zijn vooral de prijsverhogingen van doorslaggevende betekenis.
Deze gelden voor 6 op de 10 inwoners die minder vaak uit eten gaan (in de Dordtse
Binnenstad) als de of een van de doorslaggevende reden(en).
9. De moeilijkere bereikbaarheid per auto en de moeilijkere parkeersituatie gaven voor 30%
(totaal minder vaak uit eten) tot 33% (minder vaak uit eten in de Binnenstad) (mede) de
doorslag. Ook de verminderde bestedingsruimte is voor menigeen (25 à 30%) een factor van
betekenis.
10. Veelal gaat het om een combinatie van factoren. Dat neemt echter niet weg dat de
verminderde autobereikbaarheid van de Binnenstad en/of het verminderde parkeergemak ook
op zichzelf hebben geleid tot minder bezoek aan de Binnenstad om uit eten te gaan. Van
degenen die (mede) vanwege deze factoren thans minder vaak in de Binnenstad uit eten gaan
doet een kwart dat tegelijkertijd wel vaker elders. Het gaat daarbij om ongeveer 4% van alle
Dordtenaren die wel eens uit eten gaan.
11. Voor ouderen valt op dat zij beduidend meer dan evenredig minder vaak uit eten gaan in de
Dordtse Binnenstad vanwege het sluiten van een zaak waar zij graag kwamen. Kennelijk
ervaren zij in relatief sterke mate beperkte keuzemogelijkheden of is het wegvallen van een
graag bezocht adres aanleiding om het consumptiepatroon op dat moment vrij rigoureus te
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wijzigen.11 Daarnaast speelt voor ouderen en voor de lagere inkomensgroepen (wat deels
overlappende groepen zijn) de verminderde bestedingsruimte een relatief belangrijke rol om
minder vaak (in de Binnenstad) uit eten te gaan.
12. Redenen om juist vaker (in de Binnenstad) uit eten te gaan moeten vooral gezocht worden in
de uitbreiding van het aanbod in de Binnenstad. Ook spelen net als bij het minder vaak uit
eten gaan met name gewijzigde financiële en andere persoonlijke omstandigheden een rol van
betekenis.

11

Op de beoordeling van de keuzemogelijkheden komen wij in hoofdstuk 6 terug
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4.

GEBRUIK WINKELONDERSTEUNENDE HORECA EN
TERRASBEZOEK

4.1

Winkelondersteunende horeca

Aan het stadspanel is de vraag voorgelegd in hoeverre men tijdens of direct na het winkelen in de
Dordtse Binnenstad ook wel eens iets gebruikt in een horecagelegenheid en hoe dit zich ten
opzichte van zo'n 2 jaar geleden heeft ontwikkeld.
Anno 2004 maken in totaal 6 op de 10 Dordtenaren tijdens het winkelen in de Binnenstad wel
eens gebruik van de winkelondersteunende horeca. Ruwweg 2 op de 10 doen dit meestal,
ruwweg 4 op de 10 soms. De overige 4 op de 10 Dordtenaren doen dit meestal niet (tabel 4.1).
In zijn algemeenheid geldt dat veel gebruik van de winkelondersteunende horeca hand in hand
gaat met vaak uit eten gaan. Van de inwoners die minimaal 2 keer per maand uit eten gaan
bezoeken 4 op de 10 tijdens het winkelen in de Binnenstad meestal ook een horecagelegenheid.
Dat is dus twee keer zoveel als het gemiddelde over alle Dordtenaren. Het meestal gebruik maken
van de winkelondersteunende horeca tijdens het winkelen ligt daartegenover onder degenen die
nooit of ten hoogste 1 keer per kwartaal uit eten gaan op slechts 7%. Er is dus duidelijk sprake
van een groep inwoners die vaak van meerdere soorten (Dordtse) horeca gebruik maakt en een
groep die dat in veel bescheidener mate (of helemaal niet) doet.
Hoe heeft het gebruik van de winkelondersteunende horeca zich nu de laatste jaren ontwikkeld?
Net als het uit eten gaan niet bijzonder voorspoedig zo blijkt uit de enquête. Bijna 4 op de 10
Dordtenaren (37%) is dit in de afgelopen twee jaar minder vaak gaan doen, slechts 5% vaker
(tabel 4.1).12 Voor de helft van de groep die dit nu minder vaak doet dan twee jaar geleden geldt
zelfs dat men dat nu meestal niet meer doet.
Verder valt aanvullend over die groep nog op te merken dat de helft thans ook minder vaak (in de
Binnenstad) uit eten gaat dan twee jaar geleden. Tegelijkertijd betekent dat dat de andere helft
van die groep niet minder vaak uit eten gaat, maar wel minder vaak de winkelondersteunende
horeca in de Dordtse Binnenstad bezoekt. De totale groep die op enige wijze bezuinigt op het
gebruik van de horeca in de Dordtse Binnenstad neemt daarmee verder toe tot de helft van de
Dordtse bevolking die wel eens uit eten gaat.13
Tabel 4.1 Gebruik en ontwikkeling van het gebruik van de winkelondersteunende horeca tijdens of direct na het winkelen
in de Dordtse Binnenstad
% totale bevolking
gebruik anno 2004
meestal wel

18

soms

43

meestal niet

39

gebruik anno 2004 t.o.v. 2 jaar geleden
vaker

7

even vaak

56

minder vaak

37

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

12

13

100%

De hoogste inkomensgroep (25%) maakt minder dan de overige inkomensgroepen (42%) minder vaak van de
winkelondersteunende horeca gebruik
Exclusief degenen die niet minder vaak gaan maar wel per keer minder besteden. Van hen is niet bekend waar zij dat
doen.
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4.2

Terrasbezoek

Over het terrasbezoek als aparte activiteit kan uit de enquête worden opgemaakt dat iets meer
dan een kwart (27%) van de Dordtse bevolking overdag wel eens speciaal de Binnenstad in gaat
om ergens lekker op een terrasje te zitten. Iets minder dan een kwart (22%) doet dat wel eens 's
avonds. Een op de drie Dordtenaren doet wel eens een van beide. Ook hier geldt een sterk
positief verband met uit eten gaan: inwoners die frequent uit eten gaan bezoeken beduidend
vaker een terras dan inwoners die minder frequent of nooit uit eten gaan.
Voor
anno
twee
twee

het terrasbezoek als speciale activiteit geldt zowel voor overdag als voor 's avonds dat
2004 ongeveer eenderde (33%) van de Dordtse bevolking dat minder vaak doet dan zo'n
jaar geleden.14 De meerderheid van deze groep, een kwart van de totale bevolking, deed dat
jaar geleden nog wel eens, maar nu niet meer.

Daar tegenover staat een beperkte groep van zo'n 5 à 10% die tegenwoordig juist vaker speciaal
naar de Binnenstad gaat om ergens lekker op een terras te zitten.
Tabel 4.2 Terrasbezoek als speciale activiteit en ontwikkeling daarvan ten opzichte van twee jaar geleden, in procenten
van de Dordtse bevolking
overdag
‘s avonds
situatie anno 2004
wel eens speciaal voor naar de Binnenstad

27

22

niet

73

78

situatie anno 2004 t.o.v. 2 jaar geleden
vaker
even vaak
minder vaak
totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

4.3

7

6

61

60

32

34

100%

100%

Uit eten, gebruik winkelondersteunende horeca of terrasbezoek in de
Dordtse Binnenstad

Alles bij elkaar gaat 82% van de Dordtse bevolking anno 2004 wel eens uit eten in de Dordtse
Binnenstad óf maakt daar wel eens gebruik van de winkelondersteunende horeca óf pikt daar wel
eens een terrasje. 57% van hen doet op zijn minst een van deze activiteiten thans minder vaak
dan zo'n twee jaar geleden. Dat is dus 47% van de volwassen bevolking. Daar komt nog 10%
van de bevolking bij die nooit uit eten gaat en nu anders dan zo'n twee jaar geleden niet meer
gebruik maakt van de winkelondersteunende horeca of wel eens een terrasje pikt. In totaal
bezuinigen dus bijna 6 op de 10 inwoners op minstens een van deze drie mogelijkheden van
horecabezoek in de Dordtse Binnenstad. Daar staan een kleine 2 op de 10 tegenover die een van
deze drie mogelijkheden van horecabezoek in de Dordtse binnenstad juist vaker dan twee jaar
geleden ondernemen.

4.4

Conclusies

1. 6 op de 10 Dordtenaren maken wel eens gebruik van de winkelondersteunende horeca in de
Binnenstad, ongeveer een kwart pikt daar overdag wel eens een terrasje en eveneens
ongeveer een kwart doet dat wel eens ‘s avonds.
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Voor de hoogste inkomensgroep is dit ongeveer 25%
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2. Voor elk van deze drie activiteiten (bezoek winkelondersteunende horeca, terrasbezoek
overdag, terrasbezoek ‘s avonds) geldt dat ongeveer een op de drie inwoners dit thans
minder vaak doet dan zo'n twee jaar geleden. Voor velen (ruim de helft) betekent dat in de
praktijk dat men de betreffende activiteit tegenwoordig helemaal niet meer onderneemt. Elk
van de activiteiten wordt thans door slechts 5% van de Dordtse bevolking vaker ondernomen
dan zo'n twee jaar geleden.
3. Onder de hoogste inkomensgroep is het aandeel dat thans minder vaak dan zo'n twee jaar
geleden de winkelondersteunende horeca bezoekt of minder vaak een terrasje pikt (25%)
kleiner dan gemiddeld onder de overige inkomensgroepen (40%).
4. In totaal bezuinigen bijna 6 op de 10 inwoners op minstens een van de drie mogelijkheden
van horecabezoek in de Dordtse Binnenstad die tot nu toe de revue zijn gepasseerd: uit eten
gaan, gebruik van de winkelondersteunende horeca of terrasbezoek. Daar staat een kleine
20% tegenover die een van deze drie mogelijkheden van horecabezoek in de Dordtse
Binnenstad juist vaker dan twee jaar geleden onderneemt. Een onbekend, maar gelet op de
gegevens uit hoofdstuk 3 zeker niet onaanzienlijk aantal bezuinigt daar bovenop (ook) op de
besteding per keer dat men met deze motieven de horeca in de Dordtse Binnenstad bezoekt.
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5.

BEZOEK VAN CAFÉ(TERRAS), BAR, DANCING OF
DISCOTHEEK

5.1

Frequentie en locatie 'café, bar, dancing bezoek'

Van alle Dordtenaren van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen
uitgezonderd) bezoekt anno 2004 63% wel eens een café, bar of dancing. 37% doet dit nooit.15
Van degenen die dit wel eens doen, gaat ongeveer een kwart niet vaker dan gemiddeld 1x per
kwartaal. Ongeveer 2 op de 10 van hen gaat een paar keer per kwartaal, maar minder dan 1x per
maand. Drie op de tien gaat 1x per maand of iets vaker, maar nog geen 2x per maand. De laatste
kwart ten slotte gaat 2x per maand of vaker naar een café, bar of dancing (tabel 5.1).
De totale Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder bezoekt gemiddeld per persoon 11x per jaar
een café, bar of dancing of iets dergelijks. Een kleine 6 x per jaar (52%) is dat in de Dordtse
Binnenstad. Van degenen die wel eens naar een café, bar of dancing of iets dergelijks gaan doet
13% dat nooit in de Dordtse Binnenstad, 43% niet vaker dan gemiddeld 1x per kwartaal.
Per persoon gaan Dordtenaren van 18 jaar en ouder gemiddeld 1,2x per jaar naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks in andere delen van Dordrecht dan de Binnenstad. Dat is 11% van het
totaal. 65% van degenen die wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan doet
dat nooit in overig Dordrecht, 20% niet vaker dan 1x per kwartaal.
In totaal vindt dus 63% van al het 'naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan' in
Dordrecht plaats. De overige 37% (gemiddeld ongeveer 4,1x per jaar per Dordtenaar van 18 jaar
of ouder) vindt plaats buiten Dordrecht. De totale afvloeiing naar buiten Dordrecht lijkt mee te
vallen en is niet hoger dan bij het uit eten gaan.
Van alle Dordtenaren die wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan doet 75%
dat wel eens buiten Dordrecht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uitgaan naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks tijdens langere vakanties in binnen- en buitenland hierbij niet is
meegerekend.
Tabel 5.1 Frequentie naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan, totaal en naar locatie, in procenten en gemiddeld
per persoon per dag, 2004
totaal
in Dordtse
elders in
buiten
binnenstad
Dordrecht
Dordrecht
op totale bevolking 18+:
nooit

37

45

78

53

wel eens

63

55

22

47

100%

100%

100%

100%

totaal
op degenen die wel eens naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks gaan:
nooit op betreffende locatie

-

13

65

25

maximaal 1x per kwartaal

24

43

21

31

> 1x per kwartaal < 1x per maand

21

13

8

20

1x per maand < 2x per maand

30

20

4

19

2x per maand of vaker

26

11

2

5

100%

100%

100%

100%

11,1

5,8

1,2

4,1

100%

52

11

37

totaal
gemiddeld per persoon per jaar
% op totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004
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Bij café is caféterras inbegrepen, bij dancing discotheek

20

Er zijn dus minder Dordtenaren die wel eens een café, bar of dancing of iets dergelijks bezoeken
(63%) dan Dordtenaren die wel eens uit eten gaan (85%). De frequentie van het café-/barbezoek
is echter wel hoger en het marktaandeel van de Dordtse Binnenstad groter. De afvloeiing naar
buiten Dordrecht is ongeveer even groot (35 à 40%).

5.2

Ontwikkelingen in bezoekfrequentie en bestedingen

bezoekfrequenties
Hoe heeft de bezoekfrequentie zich de afgelopen jaren ontwikkeld? En wat valt globaal te zeggen
over de bestedingen per keer naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan?
Een kleine 4 op de 10 respondenten gaf aan tegenwoordig minder vaak naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks te gaan dan zo'n 2 jaar geleden, inclusief zo'n 10% die zelfs veel
minder vaak gaat. Daar staat tegenover dat een kleine 15% aangaf juist (veel) vaker naar een
café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan dan zo'n 2 jaar geleden. Ongeveer de helft gaat even
vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks (tabel 5.2).
Vanwege een andere vraagstelling is er niet, zoals globaal wel bij 'uit eten gaan' kon, uit de
cijfers zelf een ontwikkeling af te leiden ten opzichte van eind 2001.16 Wel gaan ook hier de
minder frequente bezoekers van uitgaansgelegenheden thans bovengemiddeld minder vaak dan
zo'n twee jaar geleden.
Tabel 5.2

Ontwikkeling bezoekfrequenties ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden, totaal en per locatie, in procenten van
het aantal respondenten dat wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat
……. naar een café, bar, dancing of iets
totaal
in Dordtse
elders in
buiten
dergelijks dan t.o.v. zo'n 2 jaar geleden
binnenstad
Dordrecht
Dordrecht
veel vaker

3

2

1

3

vaker

10

10

3

10

even vaak

51

50

67

55

minder vaak

25

24

17

18

veel minder vaak

12

14

13

11

100

100

100

100

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

Hoe verhouden zich nu de verschillende onderscheiden locaties wat betreft de ontwikkeling van
de bezoekfrequenties? Kijken we allereerst naar de Dordtse Binnenstad, dan zien we in tabel 5.2
vergelijkbare cijfers als voor het totale naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan: bijna 4
op de 10 Dordtenaren gaat (veel) minder vaak in de Dordtse Binnenstad naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks dan zo'n 2 jaar geleden, 1 op de 10 vaker. Dit zijn vergelijkbare cijfers
als bij 'uit eten gaan'.
Ook van uitgaansgelegenheden elders in Dordrecht is de bezoekfrequentie per Dordtse bezoeker
afgenomen: 30% komt (veel) minder vaak tegen 4% (veel) vaker. Voor uitgaansgelegenheden
buiten Dordrecht geldt ook dat 30% daar (veel) minder vaak komt. Zo'n 10 à 15% komt daar
echter (veel) vaker.

16

Naast het verschil tussen in 2001 geweest (vraagstelling 2001) en gemiddeld per jaar (vraagstelling 2004) speelt hier
ook dat in 2004 expliciet "(-terras)" aan café is toegevoegd. Mede daardoor is het verschil tussen in 2001 geweest
(40%) en gaat anno 2004 in een jaar wel eens (63%) aanzienlijk.
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De conclusie uit bovenstaande cijfers is dat het aandeel respondenten dat minder vaak in de
Dordtse Binnenstad naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat dan zo'n 2 jaar geleden
wel iets maar toch ook weer niet zoveel groter is dan het aandeel dat minder vaak elders in
Dordrecht, respectievelijk buiten Dordrecht naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat.
Ook uit tabel 5.3 blijkt dat de Binnenstad per saldo hooguit een beperkt aantal klanten aan
overige Dordrecht of buiten Dordrecht heeft verloren. Er is wel sprake van verlies, maar omdat
daar ook winst tegenover staat blijft het verlies - net als bij het uit eten gaan - per saldo beperkt.
Al met al gaat per saldo maximaal 3 à 4% van de Dordtenaren die wel eens naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks gaan daarvoor minder vaak naar de Binnenstad en vaker naar elders in
Dordrecht of naar buiten Dordrecht.
Tabel 5.3

Ontwikkeling bezoekfrequenties ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden, totaal en per locatie, in procenten van
het aantal respondenten dat wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat
naar een café, bar, dancing of iets
vaker
even vaak
minder vaak
totaal
dergelijks:
in Binnenstad
in Binnenstad
in Binnenstad
vaker elders in Dordrecht

2

1

1

4

even vaak elders in Dordrecht

9

43

13

67

minder vaak elders in Dordrecht
totaal
naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks:

2

3

26

30

13

48

39

100

vaker
in Binnenstad

even vaak
in Binnenstad

minder vaak
in Binnenstad

totaal

vaker buiten Dordrecht

3

4

6

13

even vaak buiten Dordrecht

8

40

9

58

minder vaak buiten Dordrecht
totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

2

4

24

29

13

48

39

100

Niettemin zijn ook deze cijfers ondanks alle nuanceringen zeker alarmerend te noemen. Er blijft
immers overeind dat bijna 4 op de 10 Dordtenaren die wel eens naar een café, bar, dancing of
iets dergelijks gaan, dat in de Dordtse Binnenstad minder vaak doet dan circa 2 jaar geleden. En
dat in een periode waarin het aanbod wel, maar de bevolking niet is gegroeid. Uit tabel 5.3 is
verder nog af te leiden dat 45% minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat in
Dordrecht, ongeacht of dat in de Binnenstad of elders in Dordrecht is (39% gaat minder vaak
naar de Binnenstad en nog eens 5% gaat niet minder vaak naar de Binnenstad, maar wel minder
vaak naar elders in Dordrecht). Een kwart gaat èn minder vaak in de Binnenstad èn minder vaak
elders in Dordrecht naar een café, bar, dancing of iets dergelijks. Dit zijn vergelijkbare cijfers met
die voor 'uit eten gaan'.
beeld naar leeftijdsgroep
Het wel of niet bezoeken van een café, bar, dancing of iets dergelijks is meer leeftijdgebonden
dan het uit eten gaan. Van de jongeren tussen de 18 en de 34 jaar bezoekt 80% wel eens een
café(terras), bar of dancing of iets dergelijks. Dit loopt af via zo'n 65% voor de groep 35-49 jaar
en zo'n 60% voor de groep 50-64 jaar tot 40% voor 65 plussers. Wat betreft de ontwikkelingen
ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden zien we dat:
 er significant minder dan gemiddeld ouderen zijn die thans vaker in totaal of in de Binnenstad
naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan;
 er in tegenstelling tot bij het 'uit eten gaan' significant meer dan gemiddeld jongeren zijn die
thans minder vaak in de Dordtse Binnenstad naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
gaan;
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jongeren ook iets meer dan gemiddeld vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
buiten Dordrecht gaan.

beeld naar inkomensgroep
In zijn algemeenheid zijn er weinig grote verschillen tussen de verschillende inkomensgroepen
waarneembaar. Twee zaken vallen op:
 net als bij 'uit eten gaan', gaat de hoogste inkomensgroep (80%) meer dan de lagere
inkomensgroepen (60%) wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
 de laagste inkomensgroepen gaan meer dan de hoogste inkomensgroep tegenwoordig minder
vaak uit in de Dordtse Binnenstad dan zo'n twee jaar geleden
bestedingen
Naast aanpassing van de bezoekfrequentie als reactie op veranderingen in prijs, aanbod,
persoonlijke omstandigheden en/of omgevingsfactoren behoort ook een aanpassing van de
hoogte van de bestedingen per keer naar een café, bar, dancing of iets dergelijks tot de
onderzochte mogelijkheden.
Voor ongeveer 4 op de 10 respondenten geldt dat zij, ongeacht een eventuele aanpassing in het
aantal keren dat men naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat, thans per keer bewust
minder besteden als zij uitgaan. Voor 6 op de 10 is er wat dit betreft niets veranderd.
Uit tabel 5.4 lezen we af dat bovenop de kleine 4 op de 10 Dordtenaren die minder vaak naar
een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan, nog eens 2 op de 10 per keer gaan bezuinigt op de
besteding. In totaal bezuinigt dus 6 op de 10 Dordtenaren vergeleken met zo'n 2 jaar geleden op
frequentie en/of bestedingen van/bij café-, bar- of dancingbezoek.
Tabel 5.4

Ontwikkeling bezoekfrequentie totaal naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan versus bestedingen
per keer naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan ten opzichte van zo'n 2 jaar geleden, in procenten
van het aantal respondenten dat wel eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat
naar een café, bar, dancing of iets
bestedingen per keer naar een café, bar, dancing
totaal
dergelijks totaal:
of iets dergelijks
frequentie
vaker

gelijk of meer
bestedingen per keer

minder bestedingen
per keer

7

5

13

even vaak

37

16

51

minder vaak

15

21

36

totaal
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

58

42

100

5.3

Uit eten, gebruik winkelondersteunende horeca, terrasbezoek of café, bar,
dancing bezoek in de Dordtse Binnenstad

Alles bij elkaar gaat 83% van de Dordtse bevolking anno 2004 wel eens uit eten in de Dordtse
Binnenstad óf maakt daar wel eens gebruik van de winkelondersteunende horeca óf pikt daar wel
eens een terrasje óf bezoekt daar wel eens een café(terras), bar of dancing of iets dergelijks.
55% van hen doet op zijn minst een van deze activiteiten thans minder vaak dan zo'n twee jaar
geleden. Op de gehele bevolking is dat 45%. Daar komt nog 10% bij die nooit in de Binnenstad
uit (eten) gaat en anders dan twee jaar geleden nooit meer gebruik maakt van de
winkelondersteunende horeca in de Binnenstad of daar een terrasje pikt. Tegenover deze in totaal
55% van de bevolking die op enige wijze op hun aantal bezoeken aan de horeca in de Binnenstad
bezuinigt staat 20% die minstens een van de horecamogelijkheden in de Binnenstad vaker
bezoekt dan zo'n twee jaar geleden.

23

5.4

Redenen voor veranderingen in consumptiepatroon

Wat zijn nu doorslaggevende redenen geweest voor veranderingen in het consumptiepatroon van
Dordtenaren wat betreft naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan? De tabellen 5.5 en
5.6 geven hierin inzicht.
minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
Uit tabel 5.5 kunnen we met betrekking tot het minder vaak naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks gaan het volgende waarnemen:
in totaal minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks:








voor een kleine 6 op de10 Dordtenaren die minder vaak naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks gaan zijn de prijsverhogingen daarvoor een doorslaggevende reden
dat men sowieso minder vaak uitgaat is voor ruim eenderde een doorslaggevende reden
daling van het vrij besteedbaar inkomen, verminderde autobereikbaarheid van de Dordtse
Binnenstad en verminderde parkeermogelijkheden worden elk door een kwart aangevoerd als
doorslaggevende reden om minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan
voor 15 à 20% zijn andere persoonlijke omstandigheden, een verminderd gevoel van
veiligheid en/of het gewoon leuker vinden van een andere stad van doorslaggevende
betekenis om minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan
overige mogelijke redenen scoren (ver) onder de 10%

minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks in de Dordtse Binnenstad:







ook hier is voor een kleine 6 op de 10 Dordtenaren de prijsverhoging na invoering van de
euro een doorslaggevende reden
net als bij het 'uit eten gaan' zijn verminderde autobereikbaarheid en parkeermogelijkheden
voor het minder in de Dordtse Binnenstad naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan
van groter gewicht dan voor het totaal minder naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
gaan: beide factoren zijn voor 3 op de 10 inwoners de of één van de doorslaggevende
redenen om minder vaak in de Binnenstad uit te gaan
dat men sowieso minder vaak uit gaat is voor het minder uitgaan naar de Dordtse Binnenstad
van minder gewicht, dat men het in een andere stad gewoon leuker vindt van meer gewicht
dan voor het totaal minder vaak uit gaan
de overige redenen zijn globaal van even groot belang als voor het in totaal minder naar een
café, bar, dancing of iets dergelijks gaan

Onder de andere redenen werd er onder andere op gewezen dat er weinig aanbod is voor 50plussers, dat een goede discotheek ontbreekt, dat de uitgaansgelegenheden te vroeg sluiten en
dat je als allochtoon wordt geweigerd.
Ook nu weer geven de cijfers aan dat in dit geval ook het minder naar een café, bar, dancing of
iets dergelijks gaan zeker geen ééndimensionale oorzaak heeft: veel respondenten geven
meerdere redenen aan, gemiddeld ruim twee per respondent. Dat geldt net als bij 'uit eten gaan'
ook voor ervaren problemen ten aanzien van de autobereikbaarheid en/of parkeergelegenheid.
Deze worden in meerderheid samen met andere redenen opgegeven (vooral "minder
bestedingsruimte" en "prijsverhogingen").
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Tabel 5.5

reden

Doorslaggevende redenen om minder naar een café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan, in totaal en in de
Dordtse Binnenstad, in procenten van het aantal inwoners dat minder naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks gaat
in totaal minder
minder vaak naar een
vaak naar een
café, bar, dancing of
café, bar, dancing
iets dergelijks in de
of iets dergelijks
Dordtse Binnenstad

naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan is na de invoering van
de euro erg duur geworden

55

55

ik ga/we gaan sowieso minder vaak uit

36

29

ik heb/we hebben minder te besteden

26

24

de Dordtse Binnenstad is per auto moeilijker bereikbaar geworden

25

32

het parkeren in de Dordtse Binnenstad is moeilijker geworden

23

29

andere persoonlijke omstandigheden dan financiële

21

21

ik voel/we voelen ons minder veilig in de Dordtse Binnenstad

13

14

in een andere stad is het gewoon leuker

13

20

een zaak in de Dordtse Binnenstad waar ik graag kwam bestaat niet meer

5

6

een zaak in elders in Dordrecht waar ik graag kwam bestaat niet meer

1

-

andere redenen
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

3

3

Aanvullend is ook hier nog gekeken naar het veranderde consumptiepatroon van degenen die
vanwege ervaren problemen ten aanzien van de autobereikbaarheid en/of parkeergelegenheid
minder vaak in de Binnenstad uit gaan. Van deze groep gaat een relatief groot deel van ongeveer
drie op de tien tegenwoordig vaker ergens anders in Dordrecht of buiten Dordrecht naar een café,
bar of dancing of iets dergelijks. Juist het feit dat zij nu vaker ergens anders uitgaan in plaats van
in de Dordtse Binnenstad geeft aan dat de genoemde omgevingsfactoren daarvoor een
belangrijke reden zijn. Het gaat daarbij om ongeveer 3% van alle inwoners van Dordrecht die wel
eens naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan.
per leeftijdsgroep
Het gewicht van een aantal redenen loopt ook hier per leeftijdsgroep enigszins uiteen. Net als bij
het 'uit eten gaan' zijn onder de 65-plussers de verminderde bestedingsruimte en het verdwijnen
van een zaak waar men graag kwam van relatief groot belang om minder vaak in de Dordtse
Binnenstad uit te gaan naar een café, bar, dancing of iets dergelijks. Het minder gemakkelijk
kunnen parkeren is dat onder de 50-64 jarigen. Voor deze groep speelt juist in relatief beperkte
mate dat men sowieso minder vaak uit gaat.
per inkomensgroep
Ook hier heeft voor de laagste inkomensklasse de verminderde bestedingsruimte een relatief
groot gewicht als reden om minder vaak (in de Dordtse Binnenstad) uit te gaan. Behalve een
relatief klein gewicht van de factor prijsverhogingen voor de hoogste inkomensklasse zijn er
verder geen substantiële verschillen tussen de inkomensgroepen waarneembaar.
vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
Er zijn niet alleen inwoners die minder vaak naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan
dan zo'n twee jaar geleden, maar ook die dat juist vaker doen. Hun doorslaggevende redenen zijn
opgenomen in tabel 5.6. Dit levert de volgende waarnemingen op:
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in totaal vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks:







de belangrijkste reden om in totaal vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan
is de toename van het aantal leuke terrassen in de Binnenstad. dit is voor 40% van degenen
die vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan daarvoor de of een van de
doorslaggevende redenen
hierna volgt op flinke afstand de reden veranderde persoonlijke omstandigheden (27%)
2 op de 10 Dordtenaren die tegenwoordig vaker uit gaan naar een café of iets dergelijks doen
dat (mede) vanwege de toename van het aantal leuke uitgaansgelegenheden in de Dordtse
Binnenstad en/of omdat men meer te besteden heeft
de overige mogelijke redenen zijn van beduidend minder gewicht

vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks in de Dordtse Binnenstad:


de onderscheiden redenen voor het vaker naar een café, bar of dancing gaan in de Dordtse
Binnenstad zijn van ongeveer hetzelfde gewicht als voor het in totaal vaker naar een café, bar
of dancing gaan; alleen de toename van het aantal leuke terrassen scoort met 47%
logischerwijs wat hoger

Tabel 5.6

reden

Doorslaggevende redenen om vaker naar een café, bar, dancing of iets dergelijks te gaan, in totaal en in de
Dordtse Binnenstad, in procenten van het aantal inwoners dat vaker naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks gaat
vaker naar een café,
in totaal vaker
bar, dancing of iets
naar een café,
dergelijks in de
bar, dancing of
Dordtse Binnenstad
iets dergelijks

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke terrassen gekomen

40

andere persoonlijke omstandigheden dan financiële

27

26

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke uitgaansgelegenheden
gekomen

19

22

ik heb/we hebben meer te besteden

19

14

er zijn elders in Dordrecht meer leuke uitgaansgelegenheden gekomen
andere redenen
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

5.5

47

3

-

10

6

Conclusies

Bovenstaande waarnemingen leiden tot de volgende conclusies:
1. De Dordtse bevolking van 18 jaar en ouder (bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen
uitgezonderd) gaat gemiddeld per persoon ongeveer 11 keer per jaar uit naar een café
(terras), bar of dancing of iets dergelijks. 63% doet dit wel eens, 37% nooit.
2. Van het totaal aantal keren dat inwoners van Dordrecht naar een café, bar of dancing of iets
dergelijks gaan is dat in 40% van de gevallen buiten Dordrecht, in 60% van de gevallen in
Dordrecht, waarvan 80% (50% van het totaal) in de Binnenstad. Het marktaandeel van de
Dordtse Binnenstad in het uitgaan van de Dordtse bevolking is dus groter dan in het uit eten
gaan.
3. 35 à 40% van de Dordtenaren die wel eens uitgaan naar een café, bar of dancing of iets
dergelijks doet dat thans minder vaak dan zo'n 2 jaar geleden, een kleine 15% doet dat
vaker. Het eerste komt relatief vaak voor onder de lagere inkomensgroepen, het laatste
relatief weinig onder ouderen.
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4. Net als bij het uit eten gaan zijn het ook bij het uitgaan naar een café, bar etc. vooral de
minder frequente uitgaanders die dit thans (nog) minder vaak doen dan zo'n twee jaar
geleden. De frequente uitgaanders gaan daarentegen juist meer dan gemiddeld vaker uit dan
twee jaar geleden. Vanwege een andere vraagstelling is niet vast te stellen wat het totaal
effect is in het totaal aantal keren dat Dordtenaren uit gaan ten opzichte van de vorige
meting.
5. Een kwart van de bevolking die wel eens uit eten gaat bezuinigt (ook) op het bestede bedrag
per keer uit eten gaan. Het totaal dat op enige wijze op uit eten gaan bezuinigt loopt daarmee
op tot de helft van de bevolking die wel eens uit eten gaat.
6. Eveneens 35 à 40% van de Dordtse bevolking die wel eens naar een café, bar etc. gaat doet
dat minder vaak in de Dordtse Binnenstad. Dat aantal ligt iets hoger dan het aantal (3 op de
10) dat minder vaak uit gaat in overig Dordrecht, respectievelijk buiten Dordrecht. Jongeren
gaan bovengemiddeld minder vaak naar de Binnenstad en bovengemiddeld vaker naar buiten
Dordrecht.
7. Het verlies van de Binnenstad aan andere locaties is groter dan bij 'uit eten gaan'. Per saldo
gaat zo'n 3 à 4% van alle Dordtenaren die wel eens uitgaan naar een café, bar etc. daarvoor
thans vaker naar elders in Dordrecht of buiten Dordrecht in plaats van naar de Dordtse
Binnenstad.
8. Net als voor het minder uit eten gaan zijn ook voor het mindere café/bar bezoek vooral de
prijsverhogingen van doorslaggevende betekenis. Deze zijn voor 6 op de 10 inwoners die
minder vaak een café, bar etc. bezoeken de of een van de doorslaggevende reden(en). In de
hoogste inkomensklasse zijn de prijsverhogingen minder van betekenis.
9.

De moeilijkere bereikbaarheid per auto en de moeilijkere parkeersituatie gaven voor 1 op de 4
(totaal minder vaak) tot 1 op de 3 (minder vaak naar de Binnenstad) (mede) de doorslag. Ook
de verminderde bestedingsruimte en het sowieso minder uitgaan zijn voor menigeen (25 à
35%) een factor van betekenis.

10. Veelal gaat het daarbij om een combinatie van factoren. Dat neemt echter niet weg dat de
verminderde autobereikbaarheid van de Binnenstad en/of het verminderde parkeergemak ook
op zichzelf hebben geleid tot minder bezoek aan de Binnenstad om uit te gaan. Van degenen
die (mede) vanwege deze factoren thans minder vaak in de Binnenstad uit gaan doet 30%
dat tegelijkertijd wel vaker elders. Het gaat daarbij om ongeveer 3% van alle Dordtenaren die
wel eens naar een café, bar etc. gaan.
11. Voor ouderen valt op dat zij beduidend meer dan evenredig minder vaak uit gaan naar een
café, bar etc. in de Dordtse Binnenstad vanwege het sluiten van een zaak waar zij graag
kwamen. Kennelijk ervaren zij in relatief sterke mate beperkte keuzemogelijkheden of is het
wegvallen van een graag bezocht adres aanleiding om het consumptiepatroon op dat moment
vrij rigoureus te wijzigen.17 Ook de verminderde bestedingsruimte speelt voor ouderen een
relatief grote rol. Dit laatste geldt ook voor de laagste inkomensklassen.
12. Redenen om juist vaker (in de Binnenstad) uit te gaan moeten vooral gezocht worden in de
uitbreiding van het aanbod in de Binnenstad. Met name de uitbreiding van het aantal leuke
terrassen blijkt een doorslaggevende factor, in minder mate ook de aanvullingen op het
cafébestand. Daarnaast spelen ook gewijzigde financiële en andere persoonlijke
omstandigheden een rol van betekenis.

17

Op de beoordeling van de keuzemogelijkheden komen wij in hoofdstuk 6 terug
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13. In totaal bezuinigt 55% van de Dordtse bevolking op enige wijze op het aantal bezoeken aan
de horeca in de Dordtse Binnenstad. Daar staan een kleine 2 op de 10 tegenover die de
horeca in de Dordtse binnenstad juist vaker dan twee jaar geleden bezoeken. Een onbekend,
maar gelet op de enquêteresultaten zeker niet onaanzienlijk aantal bezuinigt daar bovenop
(ook) op de besteding per keer dat men de Dordtse Binnenstad bezoekt.
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6.

BEOORDELING VAN (ONTWIKKELINGEN IN) DE DORDTSE
HORECA

6.1

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren

Aan het stadspanel is de vraag voorgelegd of men vindt dat er wat betreft aanbod en/of
omgevingsfactoren de afgelopen jaren in belangrijke mate iets is verbeterd en/of verslechterd en
zo ja, wat.
Uit de antwoorden blijkt dat 4 op de 10 Dordtenaren vinden dat er op het gebied van de horeca
de afgelopen jaren in belangrijke mate iets is verbeterd. Ongeveer een op de drie gaf bij deze
vraag aan hierop geen antwoord te weten omdat men niets van de Dordtse horeca af weet.
Laten we deze buiten beschouwing, dan vinden 6 op de 10 Dordtenaren die iets van de horeca in
Dordrecht af weten dat er de afgelopen jaren in belangrijke mate iets is verbeterd.
Wat vindt men met name verbeterd? Het zal geen verbazing wekken dat hier vooral wordt
gewezen op de terrassen op het Scheffersplein. Zeker 9 op de 10 inwoners die een verbetering
zien wijzen hierop. Daarnaast wordt, veelal in combinatie met de terrassen, ook gewezen op de
toename van het aanbod. Er zijn leukere zaken bijgekomen, er is meer keuze gekomen, onder
andere wat betreft betaalbare eetcafés. Ook geeft menigeen aan dat het gezelliger is geworden in
de stad. Door enkele respondenten wordt er voorts op gewezen dat de openbare ruimte is
verbeterd en dat de afsluiting voor autoverkeer een goede zaak is.
Tegenover de 6 op de 10 enigszins met de horeca bekende Dordtenaren die verbeteringen zien in
aanbod en/of omgevingsfactoren staan 3 op de 10 die (ook) verslechteringen zien. Zo'n 55%
vindt niet dat er iets is verslechterd, zo'n 15% weet het niet.
Wat vindt men met name verslechterd? Veel respondenten, oplopend tot bijna 4 op de 10 van
degenen die vinden dat er iets is verslechterd, wijzen hier op de verslechterde bereikbaarheid van
de Binnenstad als gevolg van de pollers. Afgezet tegen de totale Dordtse bevolking die iets van
de horeca in Dordrecht af weet vinden dus 2 van de 10 van hen dat de bereikbaarheid van de
Binnenstad in relatie tot de horeca is verslechterd. Veelal in één adem, maar ook afzonderlijk
wordt daarna het meest de parkeersituatie als verslechtering naar voren gebracht. In totaal door
een kwart van degenen die een verslechtering zien en 1 op de 10 van degenen die iets afweten
van de Dordtse horeca.
Deze beide omgevingsfactoren zijn duidelijk koploper onder de aangegeven verslechteringen.
Niettemin werden zij zeker niet door alle respondenten naar voren gebracht. Beduidend minder,
maar toch nog door een aanzienlijk aantal respondenten werd gewezen op:
 de zieltogende situatie op het Groothoofd
 de extreme prijsontwikkeling in de horeca
 de sluiting van veel aantrekkelijke gelegenheden en het grote aantal wisselingen van eigenaar
 de verslechtering van de kwaliteit van de horecagelegenheden en de toenemende uniformiteit
Ook, maar in veel minder mate werd gewezen op:
 de verslechterde service en bediening, mede als gevolg van te jong en onervaren personeel
 te vroege sluitingstijden
 te weinig voor de jeugd
 te weinig voor ouderen
 weinig tot geen mogelijkheden om lekker te swingen in de Binnenstad
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Resumerend kunnen we stellen dat 2x zoveel Dordtenaren belangrijke verbeteringen zien in
aanbod en/of omgevingsfactoren van de horeca dan dat er Dordtenaren zijn die belangrijke
verslechteringen zien. De overgrote meerderheid die verbeteringen ziet wijst op de terrassen op
het Scheffersplein. Ook vindt menigeen het aanbod en de keuzemogelijkheden verbeterd. Wat
betreft gesignaleerde verslechteringen is er minder eensluidendheid. Verslechterde bereikbaarheid
en parkeergelegenheid worden weliswaar verreweg het vaakst genoemd, maar er zijn ook veel
respondenten die dit niet noemen en wijzen op het verschraalde aanbod, de zieltogende situatie
aan het Groothoofd en de extreme prijsontwikkeling.

6.2

Wat zou er nog moeten verbeteren?

Degenen die iets van de Dordtse horeca afweten is ook de vraag voorgelegd wat er nog zou
moeten verbeteren betreffende aanbod en omgevingsfactoren. 2 op de 10 respondenten vinden
dat er niet nog meer zou hoeven te verbeteren, 3 op de 10 weten het niet. De helft van deze
subgroep van de Dordtse bevolking (die op zichzelf weer tweederde beslaat van de totale
Dordtse bevolking) gaf aan nog wel een verbetering te weten.
Wat zou er dan nog moeten verbeteren? Die vraag heeft een grote variëteit aan antwoorden
opgeleverd. Zoveel zielen zoveel wensen zou je bijna kunnen zeggen. Niettemin is er wel een
aantal wensen meer gemeenschappelijk:
 verbetering van de parkeermogelijkheden en/of verlaging van het parkeertarief, met name in
de avonduren (genoemd door 17% van de respondenten die iets hebben geantwoord)
 verbetering van de bereikbaarheid per auto (genoemd door 13%)
 verlaging van de prijzen en/of verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding (13%)
 tot stand brengen van een gevarieerder aanbod, met name van meer kwaliteitszaken c.q.
leuke kleine restaurantjes en met name meer gericht op het wat oudere publiek (13%)
De overige wensen zijn duidelijk minder gemeenschappelijk: zij worden door (ruim) minder dan
10% genoemd. Een korte bloemlezing:
 nog meer terrasjes
 leukere aankleding van de bestaande terrassen, meer groen
 een goede nachtclub
 meer voor de jeugd
 een goede discotheek erbij
 een leuke dansgelegenheid
 het Groothoofd weer herontwikkelen
 meer sfeer en uitstraling
 betere, meer klantgerichte service
 meer zichtbare zaken die het gevoel van veiligheid kunnen doen toenemen (cameratoezicht,
meer blauw op straat in de avonduren)
 meer horeca op het Statenplein

6.3

Beoordeling aanbod en omgevingsfactoren Dordtse horeca

Hoe beoordelen gebruikers van de Dordtse horeca nu een aantal aspecten van aanbod en
omgevingsfactoren? En hoe loopt die beoordeling uiteen tussen verschillende groepen gebruikers?
Dat is het onderwerp van deze paragraaf.
Kijken we eerst naar de algemene beoordeling van de diverse aspecten dan is te constateren dat
'de terrassen in de Dordtse Binnenstad' en de 'keuzemogelijkheden om iets te eten of te drinken
tijdens/na het winkelen' met een 7 als gemiddeld rapportcijfer de beste beoordeling krijgen (tabel
6.1). Slechts 1 op de 10 beoordelaren geeft aan deze aspecten een 5 of lager.
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Deze aspecten worden op de voet gevolgd door 'de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden in
Dordrecht' en 'de kwaliteit van de eetgelegenheden', die fractioneel lager scoren. We kunnen
stellen dat deze vier aspecten allen een ruim voldoende scoren.
'De vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden', 'de sfeer en gezelligheid in de uitgaansgelegenheden' en 'het gevoel van veiligheid bij horecabezoek in de Dordtse Binnenstad' scoren met een
gemiddeld rapportcijfer 6 een voldoende. Wel is het zo dat deze aspecten al door een kwart van
de gebruikers met een 5 of lager wordt beoordeeld. Dordtse horecagebruikers beoordelen de
'keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht' met een gemiddeld rapportcijfer 5,6.
40% geeft een 5 of lager. De keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden worden dus
beduidend minder beoordeeld dan de keuzemogelijkheden in winkelondersteunende horeca en ook
nog steeds dan die in eetgelegenheden.18 Overigens lijkt het erop dat van zowel de eetgelegenheden als de uitgaansgelegenheden de beoordeling van de keuzemogelijkheden sinds 2001 wel is
verbeterd.19
Tabel 6.1 Beoordeling diverse aspecten van aanbod en omgevingsfactoren Dordtse horeca anno 2004
aspect
gemiddeld
% 5 of lager
rapportcijfer
de keuzemogelijkheden om iets te eten of te drinken tijdens/na het
winkelen

% 4 of lager

7,0

9%

4%

de terrassen in de Dordtse Binnenstad

7,0

10%

5%

de kwaliteit van de eetgelegenheden

6,8

8%

3%

de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden in Dordrecht

6,8

12%

5%

de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden

6,1

25%

11%

het gevoel van veiligheid bij horecabezoek in de Dordtse Binnenstad

6,0

26%

15%

de sfeer/gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden

6,0

27%

13%

de keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht

5,6

40%

20%

de parkeermogelijkheden in de buurt van de horecagelegenheden waar
men graag komt

4,3

71%

50%

de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

4,1

74%

54%

Aanvullend is nagegaan in hoeverre de beoordeling van de verschillende aspecten van de Dordtse
horeca door respondenten die een bepaalde activiteit minder vaak ondernemen dan twee jaar
geleden lager is dan door respondenten voor wie dit niet geldt. De belangrijkste verschillen laten
we zien in tabel 6.2.
Met name de sfeer en gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden, de bereikbaarheid per
auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad en de parkeermogelijkheden blijken door degenen
die minder vaak bij de horeca (in de Dordtse Binnenstad) komen dan zo'n twee jaar geleden (nog)
matiger te worden beoordeeld dan door degenen die even vaak of juist vaker komen.

18

19

Dit laatste kwam ook al in het onderzoek 2001 naar voren. Toen beoordeelden 6 op de 10 horecagebruikers de
keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden als matig tot slecht, tegen 3 op de 10 de keuzemogelijkheden in
eetgelegenheden.
Als we matig of slecht uit het onderzoek 2001 gelijk stellen aan een 5 of lager in het onderhavige onderzoek, dan zijn
de percentages matig of slecht gedaald van 27% in 2001 naar 12% in 2004 voor de keuzemogelijkheden aan
eetgelegenheden en van 63% in 2001 naar 40% in 2004 voor de keuzemogelijkheden aan uitgaansgelegenheden.
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Tabel 6.2 Beoordeling diverse aspecten van aanbod en omgevingsfactoren Dordtse horeca anno 2004, respondenten die
minder vaak komen versus respondenten die even vaak of vaker komen
gemiddeld rapportcijfer
aspect 1)
minder
vaak

even vaak/
vaker

allen

de sfeer/gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden

5,7

6,2

6,0

de parkeermogelijkheden in de buurt van de horecagelegenheden waar men graag komt

3,9

4,5

4,3

de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad
1) bij de overige aspecten zijn de verschillen geringer
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

3,7

4,3

4,1

Tot slot is ook nog gekeken of er grote verschillen zijn in beoordeling tussen de diverse
leeftijdsgroepen (zie tabel 6.3). Hieruit blijkt dat vooral ouderen (65+) zich in hun beoordeling
van de verschillende aspecten van de Dordtse horeca onderscheiden van de rest. In gunstige zin
geldt dat alleen voor de keuzemogelijkheden aan uitgaansgelegenheden in Dordrecht, in
ongunstige zin voor:
 de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden en
 de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden
en in zeer ongunstige zin voor:
 de bereikbaarheid per auto van de horecagelegenheden in de Binnenstad en
 de parkeermogelijkheden in de buurt van de horecagelegenheden waar men graag komt
Tabel 6.3 Beoordeling diverse aspecten van aanbod en omgevingsfactoren Dordtse horeca anno 2004, ouderen versus
gemiddelde waardering
gemiddeld rapportcijfer
aspect

ouderen*

allen

de keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht

5,9

5,6

de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden in Dordrecht

6,5

6,8

de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden

5,8

6,1

de parkeermogelijkheden in de buurt van de horecagelegenheden waar men graag komt

3,1

4,3

de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad
* 65+
Bron: Stadspanelonderzoek maart 2004

3,3

4,1

6.4

Conclusies

1. 2x zoveel Dordtenaren (6 op de 10 die iets van de horeca afweten) zien belangrijke
verbeteringen in aanbod en/of omgevingsfactoren van de horeca dan dat er Dordtenaren
zijn die belangrijke verslechteringen zien.
2. De overgrote meerderheid die verbeteringen ziet wijst op de terrassen op het
Scheffersplein. Ook vindt menigeen het aanbod en de keuzemogelijkheden verbeterd.
3. Wat betreft gesignaleerde verslechteringen is er minder eensluidendheid. Verslechterde
bereikbaarheid en parkeergelegenheid worden weliswaar verreweg het vaakst genoemd,
maar er zijn ook veel respondenten die dit niet noemen en wijzen op het verschraalde
aanbod, de zieltogende situatie aan het Groothoofd en de extreme prijsontwikkeling.
4. Ook wat betreft verbeteringswensen is de gemeenschappelijkheid vrij beperkt. Verbetering
van de bereikbaarheid per auto, verlaging van de prijzen en/of verbetering van de prijs/
kwaliteit verhouding en een gevarieerder, hoogwaardiger aanbod werden elk door 13% van
de respondenten die iets hebben geantwoord genoemd. Verbetering van de parkeersituatie
wat betreft parkeermogelijkheden en/of tarieven werd met 17% het meest genoemd.
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5. Aspecten van aanbod en omgeving van de horeca in Dordrecht die met een ruime
voldoende worden beoordeeld zijn:
 de keuzemogelijkheden in de winkelondersteunende horeca (7,0)
 de terrassen in de Binnenstad (7,0)
 de kwaliteit van de eetgelegenheden (6,8)
 de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden (6,8)
6. Aspecten die met een voldoende worden beoordeeld zijn:
 de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden (6,1)
 het gevoel van veiligheid bij horecabezoek in de Dordtse Binnenstad (6,0)
 de sfeer/gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden (6,0), en - in iets minder
mate  de keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht (5,6)
7. Een dikke onvoldoende scoren:
 de parkeermogelijkheden in de buurt van gelegenheden waar men graag komt (4,3)
 de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad (4,1)
Deze aspecten worden door 50% van degenen die iets afweten van de Dordtse horeca met
een rapportcijfer 4 of lager beoordeeld. Respondenten die thans minder vaak van de horeca in
de Binnenstad gebruik maken dan zo'n twee jaar geleden beoordelen deze aspecten nog
minder gunstig. Dat geldt in nog sterkere mate voor ouderen, ongeacht of zij hun bezoekgedrag hebben gewijzigd of niet.

Bijlagen
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1: Vragenlijst Stadspanelonderzoek maart 2004
In welke mate maakt u gebruik van de Dordtse horeca? Gaat u wel eens naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks of pikt u wel eens een terrasje? En hoe is dat ten opzichte van zo'n 2
jaar geleden? Wat zijn redenen voor veranderingen? En hoe beoordeelt u de Dordtse horeca en de
ontwikkelingen van de laatste tijd? Daarover gaan de vragen in dit eerste vragenblok. De
resultaten zijn van belang voor het gemeentelijke voorwaardenscheppende beleid voor de horeca.
1.

Ongeveer hoe vaak gaat u gemiddeld per jaar naar een café, bar, dancing of iets dergelijks
in een restaurant, eetcafé of fastfoodrestaurant, in totaal, in de Dordtse Binnenstad, elders
in Dordrecht en buiten Dordrecht?
NB: Personeelsuitjes, zakenlunches en -diners en naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks gaan tijdens langere vakanties in binnen- en buitenland niet meetellen.
in totaal
. . .

□
2.

3.

in de Dordtse Binnenstad
keer gem.
per jaar

. . .

keer gem.
per jaar

elders in Dordrecht
. . .

keer gem.
per jaar

buiten Dordrecht
. . .

keer gem.
per jaar

ik ga nooit naar een café, bar, dancing of iets dergelijks ---> gaat u verder met vraag 5a

Gaat u tegenwoordig vaker, even vaak of minder vaak naar een café, bar, dancing of iets
dergelijks dan zo'n 2 jaar geleden, in totaal, in de Dordtse Binnenstad, elders in Dordrecht
en buiten Dordrecht?
in totaal

in de Dordtse Binnenstad

elders in Dordrecht

buiten Dordrecht

□

veel vaker

□

veel vaker

□

veel vaker

□

veel vaker

□

vaker

□

vaker

□

vaker

□

vaker

□

even vaak

□

even vaak

□

even vaak

□

even vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

Als u naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat, kiest u er dan tegenwoordig voor
om per keer dat u naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaat minder te besteden
dan zo'n 2 jaar geleden? Of gaat u tegenwoordig juist veelal duurder naar een café, bar,
dancing of iets dergelijks dan zo'n 2 jaar geleden?

□ ik kies er voor om per keer naar een café, bar, dancing of iets dergelijks minder te
besteden dan zo'n 2 jaar geleden
□

ik ga juist veelal duurder naar een café, bar, dancing of iets dergelijks dan zo'n 2 jaar
geleden

□

er is wat dat betreft niets veranderd
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4.

Wat is of zijn voor u doorslaggevende redenen geweest voor veranderingen in naar een
café, bar, dancing of iets dergelijks gaan?
NB: meerdere antwoorden mogelijk, svp alleen doorslaggevende redenen aankruisen
Als er voor u niets is veranderd, kruis dit dan svp hieronder aan en ga verder met vraag 5a

□

er is bij mij/ons wat betreft naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan niets veranderd --> gaat u verder met vraag 5a

□

ik heb/we hebben minder te besteden

□

ik heb/we hebben meer te besteden

□

andere persoonlijke omstandigheden, anders dan financiële

□

naar een café, bar, dancing of iets dergelijks gaan is na de invoering van de euro erg duur
geworden

□

ik ga/wij gaan sowieso minder vaak uit

□

ik ga vaker naar een andere stad omdat het daar gewoon leuker is

□

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke eetgelegenheden gekomen

□

er zijn elders in Dordrecht meer leuke eetgelegenheden gekomen

□

een zaak in de Dordtse Binnenstad waar ik graag kwam bestaat niet meer

□

een zaak elders in Dordrecht waar ik graag kwam bestaat niet meer

□

de kwaliteit in de zaak waar ik vaak kwam is achteruit gegaan

□

de Dordtse Binnenstad is per auto moeilijker bereikbaar geworden

□

het parkeren in de Dordtse Binnenstad is moeilijker geworden

□

ik voel me/we voelen ons minder veilig in de Dordtse Binnenstad

□

5a.

Als u in de Dordtse Binnenstad gaat winkelen, bezoekt u dan tijdens of direct na het
winkelen ook wel eens een horecagelegenheid om er wat te eten of te drinken?

□
5b.

iets anders van doorslaggevend
belang. nl:

meestal wel

□

soms

□

meestal niet

Doet u dat vaker, even vaak of minder vaak dan zo'n 2 jaar geleden?

□

vaker

□

even vaak

□

minder vaak
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6a.

6b.

7.

Gaat u overdag of 's avonds wel eens speciaal de Dordtse Binnenstad in om ergens lekker
op een terrasje te zitten?
overdag

's avonds

□

ja

□

ja

□

nee

□

nee

Doet u dat vaker, even vaak of minder vaak dan zo'n 2 jaar geleden?
overdag

's avonds

□

vaker

□

vaker

□

even vaak

□

even vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

Ongeveer hoe vaak bezoekt u gemiddeld per jaar een café(terras), bar, dancing, discotheek
of iets dergelijks, in totaal, in de Dordtse Binnenstad, elders in Dordrecht en buiten
Dordrecht?
NB: Personeelsuitjes en uitgaan tijdens langere vakanties in binnen- en buitenland niet
meetellen.
in totaal
. . .

□
8.

9.

in de Dordtse Binnenstad
keer gem.
per jaar

. . .

keer gem.
per jaar

elders in Dordrecht

buiten Dordrecht

. . .

. . .

keer gem.
per jaar

keer gem.
per jaar

ik ga nooit naar een café(terras), bar, dancing of discotheek ---> gaat u verder met vraag 11

Bezoekt u tegenwoordig vaker, even vaak of minder vaak een café(terras), bar,dancing,
discotheek of iets dergelijks dan zo'n 2 jaar geleden, in totaal, in de Dordtse Binnenstad,
elders in Dordrecht en buiten Dordrecht?
in totaal

in de Dordtse Binnenstad

elders in Dordrecht

buiten Dordrecht

□

veel vaker

□

veel vaker

□

veel vaker

□

veel vaker

□

vaker

□

vaker

□

vaker

□

vaker

□

even vaak

□

even vaak

□

even vaak

□

even vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

□

veel minder vaak

Bezuinigt u door tegenwoordig bewust minder te besteden als u uit gaat?

□

ja

□

nee
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10.

Wat is of zijn voor u doorslaggevende redenen geweest voor veranderingen in uw bezoek
aan cafés (inclusief terrassen), bars en dergelijke?
NB: meerdere antwoorden mogelijk, svp alleen doorslaggevende redenen aankruisen
Als er voor u niets is veranderd, kruis dit dan svp hieronder aan en ga verder met vraag 11

□

er is bij mij wat betreft uitgaan naar een café, bar, dancing of discotheek niets veranderd

□

ik heb/we hebben minder te besteden

□

ik heb/we hebben meer te besteden

□

andere persoonlijke omstandigheden, anders dan financiële

□

uitgaan is na de invoering van de euro erg duur geworden

□

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke uitgaansgelegenheden gekomen

□

er zijn in de Dordtse Binnenstad meer leuke terrassen gekomen

□

er zijn elders in Dordrecht meer leuke uitgaansgelegenheden gekomen

□

een zaak in de Dordtse Binnenstad waar ik graag kwam bestaat niet meer

□

een zaak elders in Dordrecht waar ik graag kwam bestaat niet meer

□

ik ga/wij gaan sowieso minder vaak uit

□

ik ga vaker naar een andere stad omdat het daar gewoon leuker is

□

de Dordtse Binnenstad is per auto moeilijker bereikbaar geworden

□

het parkeren in de Dordtse Binnenstad is moeilijker geworden

□

ik voel me/we voelen ons minder veilig in Dordrecht

□

11.

12.

iets anders van doorslaggevend
belang, nl:

Vindt u dat er met betrekking tot de horeca in Dordrecht wat betreft aanbod en/of
omgevingsfactoren de afgelopen jaren in belangrijke mate iets is verbeterd?

□

nee, ik vind niet dat er iets is verbeterd

□

ja, namelijk:

□

ik weet niets van de Dordtse horeca ---> gaat u verder met onderdeel B

En vindt u dat er met betrekking tot de horeca in Dordrecht wat betreft aanbod en/of
omgevingsfactoren de afgelopen jaren in belangrijke mate iets is verslechterd?

□

nee, ik vind niet dat er iets is verslechterd

□

ja, namelijk:

□

weet niet
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13.

14.

Vindt u ten slotte dat er met betrekking tot de horeca in Dordrecht wat betreft aanbod
en/of omgevingsfactoren nog iets in belangrijke mate zou moeten verbeteren?

□

nee, ik vind niet dat er nog iets zou moeten verbeteren

□

ja, namelijk:

□

weet niet

Welk rapportcijfer geeft u aan de volgende aspecten van aanbod en omgevingsfactoren van
de Dordtse horeca?
NB: een 10 is uitmuntend, een 1 is zeer slecht
rapportcijfer
de keuzemogelijkheden in eetgelegenheden in Dordrecht

de kwaliteit van de eetgelegenheden

...

de keuzemogelijkheden om iets te drinken of te eten tijdens/na het winkelen

...

de keuzemogelijkheden in uitgaansgelegenheden in Dordrecht

...

de sfeer/gezelligheid in de Dordtse uitgaansgelegenheden

...

de vindbaarheid van de uitgaansgelegenheden

...

de terrassen in de Dordtse Binnenstad

de bereikbaarheid per auto van de horeca in de Dordtse Binnenstad

de parkeermogelijkheden in de buurt van de horecagelegenheden waar u graag
komt
uw gevoel van veiligheid bij horecabezoek in de Dordtse Binnenstad
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2: Aanbodcijfers
Tabel b2.1 Horecabedrijven 1999 en 2003
horecabedrijven
totaal *
1999

2003

cafés

fastfood

restaurants

1999

2003

1999

2003

1999

2003
55

Dordrecht

232

235

58

60

64

69

54

Amersfoort

259

277

67

75

84

85

70

76

Breda

465

475

157

156

123

128

101

105
129

Haarlem

420

435

109

114

95

102

121

Zaanstad

261

270

71

77

85

83

55

58

10029

10127

2160

2174

2530

2552

2534

2739

Nederland
41910
41855
* exclusief gecaterde bedrijfsrestaurants
** Randstad exclusief de4 grote steden
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering

10976

10904

10214

10057

9531

10221

district rest West**
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID:
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2001
Benchmark leefbaarheid en veiligheid 2001
Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden
anno 2002
Overzicht bestaande leefbaarheidsonderzoeken
Jeugdcriminaliteitskaart Zuid-Holland Zuid 2000
Eind evaluatie Veiligheidsnetwerk Zwijndrecht
Veiligheidsbeleving op school 2002
Leefbaarheid en veiligheid in de Gemeente
Zwijndrecht anno 2002
Evaluatie hondenbeleid
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2003
2000
2001
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2003
2003
2004
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2002
2003
2003
2003
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2003
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2004
Jongeren Dordrecht 2001
2002
Gezondheidsmonitor Zuid-Holland Zuid 2000
2001
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2002
Vertrokken Antillianen
2002
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel I en II
2003
Doelgroepenonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht deel III
2003
Uitvallersonderzoek Bureau Schuldhulpverlening
Dordrecht
2003
Tabellenboek Wijkprofielen 2002
2003
Evaluatie Dordtpas 2003
2003
Ouderenmonitor 2002
2003
Wijkmarkt Staart
2003

2004
2003
2003
2002
2003
2003

BEVOLKING:
Bevolkingsprognose per wijk
gemeente Dordrecht 2000-2015
2000
Huishoudenprognose 1998-2010
1998
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Dordt op z’n droogst digitaal www.sociaalgeografischbureau.nl
KLANTTEVREDENHEID:
Klanttevredenheidsonderzoek Wijklijn
Toetsingskader voor kwaliteitsrapportage WOZ
Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht
Elektronische Dienstverlening Gemeente Dordrecht
Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Dordrecht
2000
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Dordrecht
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Zwijndrecht
Klanttevredenheidsonderzoek Brandweer Dordrecht
-------------------------

2003
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2002
2003
2003
2003
2003
2003
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