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Inleiding

In opdracht van de gemeente Steenbergen is door Quotus Research een consumenten onderzoek uitgevoerd op 
17 en 24 september 2016.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de bezoekmotieven van bezoekers van Steenbergen en Dinteloord 
ten aanzien van de drie verschillende winkeldoelen van consumenten: 
1. Boodschappen doen;
2. Een bezoek aan de vers specialist;
3. Winkelen (mode, drogist, speelgoed en overig).

Om een goed beeld te krijgen van de bezoekersstromen van en naar Steenbergen en Dinteloord zijn ook de kernen 
Tholen, Fijnaart, Halsteren en Sint Philipsland in kaart gebracht en de omliggende grotere steden. In de zes kernen heeft 
op 17 en 24 september 2016 face to face consumenten onderzoek plaatsgevonden onder 400 consumenten.

Betrouwbaarheid en validatie van het onderzoek
In de kernen Steenbergen, Dinteloord, Tholen, Halsteren en Fijnaart wonen ca. 75.000 mensen. Op basis van een 
steekproef van n=400 zijn er met 95% betrouwbaarheid uitspraken gedaan met betrekking tot het onderzoek met een 
nauwkeurigheid van 4,9 procentpunten. 
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Onderzoeksopzet

De opzet was om in de 4 kernen 
Tholen, Fijnaart, Halsteren en Sint 
Philipsland ieder 50 enquêtes af te 
nemen. Dit is in Fijnaart niet gelukt, 
omdat er te weinig mensen 
passeerden. Er zijn daarom 40 
enquêtes afgenomen in Fijnaart. De 
overige 10 hebben we daarom 
verdeeld over de locaties Tholen 
(50+3), Halsteren (50+4) en Sint 
Philipsland (50+3). 

Kern Locatie Aantal 
geïnterviewde 
consumenten

Aandeel in procenten

Steenbergen (2 locaties) Albert Heijn en 
centrum

100 25%

Dinteloord Centrum 100 25%

Tholen Terreplein 53 13,25%

Fijnaart Centrum 40 10%

Halsteren Centrum 54 13,50%

Sint Philipsland Spar 53 13,25%

Totaal 400 100%

In de zes kernen werden bezoekers uitgenodigd om mee te werken aan de enquête. De verdeling van de enquêtes per 
kern wordt in onderstaand overzicht getoond. De focus van het onderzoek ligt op Steenbergen en Dinteloord. Daar zijn 
100 enquêtes afgenomen. In de andere 4 kernen de helft.

Aantal afgenomen enquêtes:
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De resultaten
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1a. Waar doet u uw boodschappen? Grafische weergave (specifiek supermarkt)

92% van de inwoners van Steenbergen 
doet boodschappen in het eigen dorp. 
4% gaat naar Dinteloord. 

62% van de inwoners van Dinteloord 
doet boodschappen in het eigen dorp. 
26% gaat naar Steenbergen. 

Ook vanuit de andere 4 kernen komen 
mensen boodschappen doen in 
Steenbergen. Dat is in Dinteloord 
minder het geval.

Inwoners van Sint Philipsland blijven 
het minst in eigen woonplaats om 
boodschappen te doen.

Aan de bezoekers is gevraagd waar 
men primair de boodschappen doet, 
dus waar men meestal naar toe gaat.

% -> blijft in eigen dorp

% -> vertrekt naar ander dorp
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1b. Waar doet u uw boodschappen? Tabelweergave (specifiek supermarkt)

Naar de supermarkt in:

Vanuit kern: Steenbergen Dinteloord Tholen Fijnaart Halsteren St. Philipsland Anders Anders, namelijk:

Steenbergen 92% 4% 1% 1% 0% 0% 2% Sint Annaland, BOZ

Dinteloord 26% 62% 0% 8% 0% 0% 4% Oud Gastel

Tholen 6% 0% 76% 0% 4% 0% 14% Sint Annaland, Goes

Fijnaart 5% 2,5% 0% 85% 0% 0% 7,5% Zevenbergen, Oudenbosch

Halsteren 6% 0% 2% 0% 78% 0% 14% BOZ, Sint Annaland

St. Philipsland 36% 0% 2% 0% 2% 56% 4% Yerseke, Middelburg

Tabel 1: Waar doet men boodschappen?

In Steenbergen is een goed gevarieerd supermarkt aanbod

Men doet in Steenbergen boodschappen, omdat:
1. Er een goed gevarieerd aanbod van supermarkten is;
2. Er ook goedkopere supermarkten zijn (Aldi en Lidl).
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Inwoners van Dinteloord gaan frequenter naar de supermarkt in hun eigen woonplaats dan inwoners van 
Steenbergen.
Gemiddeld gaat men 2 tot 3 keer per week naar de supermarkt in de eigen woonplaats. In Dinteloord ligt de 
bezoekfrequentie aan de supermarkt hoger dan in Steenbergen. 

Inwoners van Dinteloord die in Steenbergen naar de supermarkt gaan, doen dat gemiddeld 1 tot 2 keer per week. 
Inwoners uit Sint Philipsland die in Steenbergen naar de supermarkt gaan, doen dat gemiddeld 1 keer per week.

Vanuit Halsteren en Tholen is minder behoefte om in Steenbergen boodschappen te doen. In deze kernen is een 
compleet aanbod van supermarkten aanwezig. Inwoners blijven liever dichtbij voor de boodschappen. Inwoners van 
Halsteren zeggen over Halsteren: ‘Alles is hier dicht bij elkaar, goed te bereiken en ook gezellig.’ En in Tholen is het nu ook 
een goed aanbod op het Terreplein.

Hoe vaak gaat u naar de supermarkt in uw eigen woonplaats? Dagelijks 4 tot 6 keer per week 2 tot 3 keer per week 1 keer per week 2 tot 3 keer per maand 1 keer per maand

Uit Steenbergen naar supermarkt Steenbergen 21,7% 8,7% 39,1% 28,2% 1,1% 1,1%

Uit Dinteloord naar supermarkt Dinteloord 29,5% 11,4% 44,2% 13,1% 1,6% 0%

1c. Waar doet u uw boodschappen? Frequentie 

Tabel 2: Frequentie boodschappen in eigen woonplaats
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2a. Waar gaat u naar de vers specialist? Grafische weergave

Aan de bezoekers is gevraagd waar 
men primair naar de vers specialist 
gaat, dus waar men meestal naar 
toe gaat.

% -> blijft in eigen dorp

% -> vertrekt naar ander dorp

64% van de inwoners van 
Steenbergen gaat naar de vers 
specialist in het eigen dorp. 2% gaat 
naar Dinteloord. 
53% van de inwoners van 
Dinteloord gaat naar de vers 
specialist in het eigen dorp. 12% 
gaat naar Steenbergen. 

32% van de inwoners van Sint 
Philipsland en 8% van Halsteren 
bezoeken de vers specialist in 
Steenbergen. 5% van de inwoners 
van Fijnaart gaat naar de vers 
specialist in Dinteloord.
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2b. Waar gaat u naar de vers specialist? Tabelweergave

Tabel 3: Waar gaat men naar de vers specialist?

Naar de zelfstandige vers specialist in:

Vanuit kern: Steenbergen Dinteloord Tholen Fijnaart Halsteren St. Philipsland Anders Anders, namelijk:

Steenbergen 64,% 2% 0% 1% 2% 0% 31% NIET, BOZ

Dinteloord 12% 53% 0% 4% 0% 0% 31% NIET

Tholen 0% 0% 84% 0% 6% 2% 8% Goes, Sint Annaland

Fijnaart 0% 5% 0% 8% 0% 0% 15% NIET, Zevenbergen

Halsteren 8% 0% 2% 0% 64% 0% 26% NIET, Lepelstraat

St. Philipsland 32% 0% 0% 0% 0% 62% 6% NIET, Yerseke

Gemiddeld genomen gaat 20% niet naar de vers specialist.
In Steenbergen en Dinteloord is dat aandeel 31%. De vers aankopen worden daar vaker in de supermarkt gedaan. 

Steenbergen heeft meer en betere vers specialisten
Men gaat naar de vers specialist in Steenbergen, omdat:
1. Er meer en betere vers specialisten gevestigd zijn;
2. Een bezoek aan de vers specialist in Steenbergen gecombineerd wordt met het supermarkt bezoek in Steenbergen.
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2c. Waar gaat u naar de vers specialist? Frequentie 

Tabel 4: Frequentie bezoek aan vers specialist

Hoe vaak gaat u naar de vers specialist in uw eigen 
woonplaats? Dagelijks 4 tot 6 keer per week 2 tot 3 keer per week 1 keer per week

2 tot 3 keer per 
maand 1 keer per maand

Uit Steenbergen naar vers specialist in Steenbergen 9,4% 10,9% 25,0% 42,2% 9,4% 3,1%

Uit Dinteloord naar vers specialist in Dinteloord 7,6% 9,4% 28,3% 32,1% 13,2% 9,4%

Consumenten gaan gemiddeld 1 tot 2 keer per week naar de vers specialist in hun eigen woonplaats.
De bezoekfrequentie aan de vers specialist ligt in Dinteloord net iets hoger dan in Steenbergen.

Inwoners uit Dinteloord die in Steenbergen naar de vers specialist gaan, doen dat gemiddeld 1 tot 2 keer per week.
Inwoners uit Sint Philipsland en Halsteren die in Steenbergen naar de vers specialist gaan, doen dat gemiddeld 1 keer 
per week.
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3a. Waar winkelt u? (mode, drogist, speelgoed, etc) Grafische weergave

Aan de bezoekers is gevraagd waar men 
primair winkelt, dus waar men meestal naar 
toe gaat.

% -> blijft in eigen dorp

% -> vertrekt naar ander dorp

34% van de inwoners van Steenbergen 
winkelt in het eigen dorp. 1% gaat naar 
Dinteloord. 

28% van de inwoners van Dinteloord winkelt 
in het eigen dorp. 7% gaat naar Steenbergen. 

Met name inwoners van Tholen en Halsteren 
winkelen in Bergen op Zoom.  Daarnaast zijn 
Roosendaal, Breda en Rotterdam in trek als 
winkelstad in de regio.
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3b. Waar winkelt u? Tabelweergave

Tabel 5: Waar winkelt men?

Winkelen in:

Vanuit kern: Steenbergen Dinteloord Tholen Fijnaart Halsteren Sint Philipsland Bergen op Zoom anders, Namelijk: (top 5 in volgorde van frequentie)

Steenbergen 34% 1% 0% 0% 0% 0% 30% 35% 1. Roosendaal, 2. Breda, 3. Rotterdam, 4. België, 5. Online

Dinteloord 7% 28% 0% 1% 0% 0% 11% 53% 1. Roosendaal, 2. Rotterdam, 3. Breda, 4. Online, 5. Oud Gastel

Tholen 4% 0% 4% 0% 0% 0% 64% 28% 1. Roosendaal, 2. Breda, 3. Rotterdam, 4. Online,  5. Goes

Fijnaart 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 80% 1. Roosendaal, 2. Breda, 3. Online, 4. Rotterdam, 5. Den Bosch

Halsteren 6% 0% 0% 0% 10% 0% 66% 18% 1. Rotterdam, 2. Breda, 3. Online, 4. België

St. Philipsland 52% 0% 2% 0% 0% 0% 22% 24% 1. Online, 2. Rotterdam, 3. Den Haag, 4. Tilburg, 5. Goes

Steenbergen heeft een uitgebreider winkelaanbod dan de andere kernen
Men winkelt in Steenbergen, omdat: 
1. Er een uitgebreider winkelaanbod is;
2. Er meer variatie is; 
3. Er een goede sfeer is. 

Steenbergen wordt het meest bezocht door de andere kernen. Vanuit de andere kernen komen inwoners van Sint 
Philipsland (52%), Dinteloord (7%), Halsteren (6%) en Tholen (4%) naar Steenbergen om te winkelen. Vanuit Fijnaart 
gaat men niet naar Steenbergen, maar naar Dinteloord.
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3c. Waar winkelt u? Frequentie 

Tabel 6: Frequentie winkelen

Inwoners van Steenbergen en Dinteloord die in de eigen woonplaats winkelen, doen dat gemiddeld 1 tot 2 keer per 
maand. In Dinteloord ligt de bezoekfrequentie aan de eigen woonplaats om te winkelen iets hoger dan in Steenbergen. 

70% van alle respondenten gaan winkelen in omliggende grotere steden of online. 

Hoe vaak winkelt u in uw eigen 
woonplaats? Dagelijks

4 tot 6 keer per 
week 2 tot 3 keer per week 1 keer per week

2 tot 3 keer per 
maand 1 keer per maand minder dan 1x per maand

Uit Steenbergen winkelen in Steenbergen 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 29,4% 44,1% 23,5%

Uit Dinteloord winkelen in  Dinteloord 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 42,9% 39,3% 14,3%

Vanuit de 6 kernen worden Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Rotterdam en Online het meest bezocht 
om te winkelen.

Men winkelt in deze grote steden, omdat:
1. Er een groter aanbod is;
2. Het gezellig is; 
3. Er leuke winkels zijn.
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Argument 1. Bergen op Zoom 2. Roosendaal 3. Breda 4. Rotterdam 5. Online

Groter aanbod x x x x x

Gezellig x x x x

Leuke winkels x x x x x

Gemakkelijk x

Dichtbij x

Goed bereikbaar x

Overig Meer winkels voor 
ouderen, goede 
kledingzaken.

Meer winkels 
voor grote 
maten.

Tabel 7: De top 5 van meest bezochte steden om te winkelen:

Vooral inwoners uit Halsteren en Tholen winkelen in Bergen op Zoom (65%). Vanuit Steenbergen winkelt 30% in 
Bergen op Zoom en vanuit Dinteloord 11%. Buiten de positieve aspecten als aanbod, gezelligheid en leuke winkels, is 
het aspect ‘dichtbij’ een relevante bezoekreden voor Bergen op Zoom. Voor Roosendaal is dat het aspect ‘goed 
bereikbaar’. De modewinkels zijn belangrijk in de grote steden. Winkels voor grote maten, voor ouderen en winkels 
met goede kleding worden er graag bezocht. 
Online staat op nummer 5 en dat is vooral vanwege het grote aanbod en gemak.

3d. Waar winkelt u? De grote steden in de regio
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4a. Fluctuaties in bezoekfrequentie

Het bezoek aan de winkels in 
Steenbergen is in totaal 
afgenomen met 17,4%. De 
grootste afname wordt 
veroorzaakt door Tholen (47%). 
Maar ook uit de andere kernen 
komt men nu minder vaak.

Het bezoek aan de winkels in 
Dinteloord is in totaal 
afgenomen met 1,35%. De 
grootste afname ligt in de kern 
Halsteren. Vanuit Tholen gaat 
men juist vaker naar Dinteloord 
(33%)! Dit heeft alles te maken 
met de Action.
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80,00%

64,29%

85,42%

4,04%

24,24%

47,06%

20,00%

28,57%

14,58%

7,07%

19,70%

7,14%
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4b. Verklaring bezoekfrequentie aan Steenbergen

Consumenten (23,8%) die minder vaak naar de winkels in 
Steenbergen gaan, doen dat om de volgende redenen (in 
volgorde van belangrijkheid):
1. Geen tijd meer 
2. Het aanbod in Steenbergen neemt af 
3. Het is slecht bereikbaar 
4. De kwaliteit van de winkels gaat achteruit 
5. Het is niet gezellig meer 
6. Er is veel leegstand 

Consumenten (5,6%) die vaker naar de winkels in 
Steenbergen gaan, doen dat om de volgende redenen 
(in volgorde van belangrijkheid):
1. Je hebt in Steenbergen alles bij elkaar
2. Er is een leuke sfeer
3. De Lidl
4. De kringloopwinkel
5. De Jumbo

Toelichting van consumenten: 
- ‘Het is jammer dat de koffieshop weg is bij de Hema’
- Inwoners van Tholen: ‘Er is hier in Tholen veel bij gekomen. Alles zit hier nu bij elkaar. Het is niet meer nodig om 

naar Steenbergen te gaan.’ en: ‘Er is een nieuwe Albert Heijn in Tholen, daarvoor hoef ik niet meer naar 
Steenbergen.’

- Inwoners van Halsteren: ‘Er is hier meer bij gekomen, we hoeven niet meer naar Steenbergen.’
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4c. Wat moet er in Steenbergen veranderen om meer bezoekers aan te trekken?

Om meer bezoekers naar Steenbergen te trekken, moet volgens de consument het volgende veranderen (in volgorde van 
belangrijkheid):
1. Meer winkelaanbod
2. Minder leegstand
3. Meer sfeer
4. Beter bereikbaar
5. Prijzen omlaag
6. Steenbergen beter onder de aandacht brengen

Vanuit Tholen wordt ook wel gezegd: ‘Niets, wij hebben het in Tholen nu goed voor elkaar.’
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4d. Verklaring bezoekfrequentie aan Dinteloord

Consumenten (8,7%) die minder vaak naar de winkels in 
Dinteloord gaan, doen dat om de volgende redenen (in 
volgorde van belangrijkheid):
1. Te duur
2. Te weinig aanbod
3. Niet gezellig
4. Weinig supermarkten
5. Leegstand

Consumenten (7,3%) die vaker naar de winkels in 
Dinteloord gaan, doen dat om de volgende redenen 
(in volgorde van belangrijkheid):
1. Action!!! (veelvuldig beantwoord)
2. Gemakkelijk parkeren
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4e. Wat moet er in Dinteloord veranderen om meer bezoekers aan te trekken?

Om meer bezoekers naar Dinteloord te trekken, moet het volgende veranderen (in volgorde van belangrijkheid):
1. Meer aanbod
2. Goedkopere winkels
3. Een tweede supermarkt erbij
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5a. De sterke punten van Steenbergen

Des te groter het woord in deze 
woordwolk, des te vaker het is 
genoemd in de enquêtes.

In de totale regio gezien heeft 
Steenbergen het grootste 
winkelaanbod. Daarom wordt 
het hier ook nog wel als sterk 
punt gezien. Maar het is 
tegelijkertijd een zwak punt, 
omdat er veel leegstand is. 

Sfeer, vrij parkeren en de 
compleetheid van het 
winkelgebied zijn daarna de 
meest krachtige elementen van 
Steenbergen.
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5b. De sterke punten van Dinteloord

De Action is HET sterke punt 
van Dinteloord. 

Daarna volgen de 
compactheid, winkelaanbod 
en vrij parkeren. 
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6a. Meting belevingsaspecten Steenbergen en Dinteloord

De mate van verrassing en 
vernieuwing blijft in beide 
winkelgebieden achter.

Dinteloord scoort op 7 van de 10 
punten beter dan Steenbergen. 
Steenbergen scoort beter dan 
Dinteloord op de andere 3 punten:
- Winkel aanbod
- Horeca aanbod
- Mate van verrassing en 

vernieuwing

7,1

7,2

7,5

7,2

7,1

6,1

7,4

7,4

7,3

7,2

6,7

6,8

7,6

7,3

7,2

6

7,4

7,5

7,4

7,3

4 5 6 7 8 9 10

Winkel aanbod

Horeca aanbod

Bereikbaarheid winkels

Parkeervoorzieningen

Sfeer

Mate van verrassing en vernieuwing

Klantvriendelijkheid winkelondernemers

Veiligheid winkelgebied

Openingstijden winkels

Netheid/schoonheid winkelgebied

Score belevingsaspecten winkelgebied op een schaal van 1 (=zeer slecht) tot 10 (=zeer 
goed)

Steenbergen Dinteloord
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6b. Toelichting meting belevingsaspecten Steenbergen

-/- Men mist: 
- Action en Intertoys
- Goedkopere winkels
- Kledingwinkels
- Bloemenzaak

+/+  Men is blij met Oerlemans

Winkel aanbod

-/- Er is te weinig aanbod
-/- De horeca is duur

+/+  Huidig aanbod is gezellig

-/- Verkeersdrukte in de 
hoofdstraat

+/+  Alles is te voet bereikbaar

-/- Te weinig voorzieningen
-/- Te smalle parkeerplekken
-/- Het is snel druk en vol

+/+   Gratis parkeren positief

-/- Het is niet gezellig meer
-/- Het is niet druk
-/- De sfeer gaat achteruit

+/+  Steenbergen is nog steeds 
erg gezellig

-/- Steenbergen moet 
moderner worden

-/- Er komen geen nieuwe, 
leuke winkels bij

+/+  Steenbergen heeft leuke 
evenementen

-/- Winkelpersoneel groet niet
-/- Winkelpersoneel is niet 

vriendelijk

+/+  Steenbergen heeft  
heel vriendelijk winkel-
personeel

-/- Het is ‘s avonds minder 
veilig

-/- Het verkeer door de 
winkelstraat is niet veilig

-/- Vrachtwagens door de 
winkelstraat is niet veilig

-/- De winkels mogen 
langer open

+/+ De openingstijden zijn 
goed zoals het is

-/- Hondenpoep op de stoep
-/- Veel afval/zwerfvuil
-/- Stoepen zijn niet goed
-/- Sigaretten en kauwgum  

op de stoep

+/+ Netjes

Horeca aanbod Bereikbaarheid Parkeervoorzieningen Sfeer

Verrassing en vernieuwing Klantvriendelijkheid Veiligheid Openingstijden Netheid

5 of lager:      8%
9 of hoger:     3%

5 of lager:      4%
9 of hoger:     5%

5 of lager:      3%
9 of hoger:     4%

5 of lager:    10%
9 of hoger:     5%

5 of lager:      6%
9 of hoger:     2%

5 of lager:     27%
9 of hoger:   0,5%

5 of lager:      5%
9 of hoger:     4%

5 of lager:      3%
9 of hoger:     3%

5 of lager:      5%
9 of hoger:     4%

5 of lager:      4%
9 of hoger:     2%

7,1 7,2 7,5 7,2 7,1

6,1 7,4 7,4 7,3 7,2
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6c. Toelichting scores belevingsaspecten Dinteloord

-/- Men wil graag een 
goedkope supermarkt 
erbij

-/- Men wil graag een 
schoenenzaak erbij

Winkel aanbod

-/- Er is bijna geen horeca 
aanbod

Geen minpunten 
+/+ Dinteloord is goed te     

bereiken
+/+ Alle winkels zijn goed te 

belopen
+/+ Het is heel compact

-/- Te weinig plek 
-/- Druk

+/+  Gratis parkeren

-/- Dinteloord is saai (dit zijn 
voor 80% 50+-ers die dit 
zeggen!). 

+/+ Dinteloord is best gezellig.   
(Dit is een gemengde  
leeftijdsgroep die dit zegt)

-/- Men zegt: ‘Er gebeurt in 
Dinteloord niet veel.’

-/- Geen vriendelijk winkel-
personeel (specifiek: de 
groep 18-29 jaar en 50+)

+/+ Heel vriendelijk winkel-
personeel (gemengde leef-
tijdsgroep)

-/- Verkeersveiligheid in het 
winkelgebied moet beter

+/+ Verkeersveiligheid is nu 
prima

-/- Ruimere openingstijden 
gewenst

-/- Zondag openstelling

+/+ De openingstijden zijn 
prima nu

-/- Te weinig groen
-/- Hondenpoep
-/- Rommelig

+/+ Het is netjes nu

Horeca aanbod Bereikbaarheid Parkeervoorzieningen Sfeer

Verrassing en vernieuwing Klantvriendelijkheid Veiligheid Openingstijden Netheid

5 of lager:    19%
9 of hoger:     3%

6,7 5 of lager:    11%
9 of hoger:     2%

5 of lager:      1%
9 of hoger:     8%

5 of lager:      7%
9 of hoger:     9%

5 of lager:      6%
9 of hoger:     6%

6,8 7,6 7,3 7,2

6,0 7,4 7,5 7,4 7,35 of lager:    23%
9 of hoger:    1%

5 of lager:      3%
9 of hoger:     6%

5 of lager:      1%
9 of hoger:     7%

5 of lager:      4%
9 of hoger:     5%

5 of lager:      1%
9 of hoger:     4%
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7a. De identiteit van de bezoeker van Steenbergen

De trouwe bezoeker van Steenbergen
Van het totaal aantal consumenten (400) uit dit onderzoek, gaan:
- 145 mensen in Steenbergen naar de supermarkt;
- Daarvan gaan 87 mensen óók naar Steenbergen voor de vers specialist;
- En daarvan gaan 30 mensen óók naar Steenbergen om te winkelen; dit is 20% van het totaal aantal 

mensen dat in Steenbergen naar de supermarkt gaat.

Van deze 30 mensen die in Steenbergen boodschappen doen, naar de vers specialist gaan én winkelen is 
NIEMAND minder vaak naar Steenbergen gekomen sinds vorig jaar. Maar ook niemand gaat vaker. Ze 
komen allemaal even vaak als vorig jaar.

Wie is deze groep? 
Onder deze 30 mensen zijn 20 vrouwen en 10 mannen in de leeftijdscategorieën:
18 tot 29 jaar: 5
30 tot 39 jaar: 2
40 tot 49 jaar: 6
50 tot 64 jaar: 9
65 jaar e.o:  8
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7b. De trouwe groep bezoekers van winkelgebied Steenbergen

De meest trouwe en 
frequente bezoeker van 
Steenbergen is:

• Vrouw (67%) 

• Gemiddeld 58 jaar 

• Woont in 
Steenbergen 

• Komt 2 tot 3 keer per 
week voor 
boodschappen

• Komt 1 tot 2 keer per 
week voor de vers 
specialist

• Komt 1x per maand 
om te winkelen

Is vaak nog actief en vindt gezond 
zijn en bewegen belangrijk.

Is nog werkzaam en heeft 
minder tijd om boodschappen te 
doen of te winkelen.

Maakt tijd vrij voor leuke 
dingen en heeft daar vaak ook 
geld voor. Dit neemt niet weg 
dat goedkopere winkels ook 
relevant zijn voor deze 
doelgroep.
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8a. De identiteit van de bezoeker van Dinteloord

De trouwe bezoeker van Dinteloord
Van het totaal aantal consumenten (400) uit dit onderzoek, gaan:
- 67 mensen in Dinteloord naar de supermarkt
- Daarvan gaan 47 mensen óók naar Dinteloord voor de vers specialist;
- En daarvan gaan 18 mensen óók naar Dinteloord om te winkelen; dit is 27% van het totaal aantal mensen 

dat in Dinteloord naar de supermarkt gaat.

Van deze 18 mensen die in Dinteloord boodschappen doen, naar de vers specialist gaan én winkelen is 
NIEMAND minder vaak naar Dinteloord gekomen sinds vorig jaar. Maar ook niemand gaat vaker. Ze komen 
allemaal even vaak als vorig jaar.

Wie is deze groep? 
Onder deze 18 mensen zijn 13 vrouwen en 5 mannen in de leeftijdscategorieën:
18 tot 29 jaar: 1
30 tot 39 jaar: 0
40 tot 49 jaar: 2
50 tot 64 jaar: 2
65 jaar e.o:  13 
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8b. De trouwe groep bezoekers van winkelgebied Dinteloord

De meest trouwe en 
frequente bezoeker van 
Dinteloord is:

• Vrouw (72%) 

• Gemiddeld 65 jaar

• Woont in Dinteloord 

• Komt 3 tot 4 keer per 
week voor 
boodschappen

• Komt 1 tot 2 keer per 
week voor de vers 
specialist

• Komt 1 tot 2x per 
maand om te 
winkelen

Heeft misschien al 
kleinkinderen.

Heeft veel vrije tijd 
om sociaal door te 
brengen.Heeft meer tijd om boodschappen te doen.
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Conclusies (1)

Boodschappen bij de supermarkt
92% van de inwoners van Steenbergen en 62% van de inwoners van Dinteloord doet boodschappen in het eigen dorp. 
In Steenbergen is een goed gevarieerd aanbod van supermarkten, ook de discount (goedkopere) supermarkten zijn goed 
vertegenwoordigd. In Dinteloord mist men een goedkopere supermarkt.
Inwoners van Tholen en Halsteren komen sinds dit jaar minder vaak of zelfs niet meer naar Steenbergen voor 
boodschappen. Dat komt door de uitbreiding van het aanbod van supermarkten in Tholen en Halsteren en dan kiest de 
consument voor dichtbij boodschappen doen.

Naar de vers specialist
64% van de inwoners van Steenbergen en 53% van de inwoners van Dinteloord gaan naar de vers specialist in het eigen 
dorp. 20% van alle respondenten gaat helemaal niet naar een vers specialist en doet de vers boodschappen bij de 
supermarkt. Steenbergen en Dinteloord hebben van de 6 kernen het hoogste aandeel consumenten die NIET naar een 
vers specialist gaan (beiden 31%).

Winkelen
34% van de inwoners van Steenbergen en 28% van de inwoners van Dinteloord winkelen in hun eigen woonplaats.
Vanuit de andere kernen komen inwoners van Sint Philipsland (52%), Dinteloord (7%), Halsteren (6%) en Tholen (4%) naar 
Steenbergen om te winkelen. Dit doen zij vooral, omdat er een uitgebreider winkelaanbod is dan in het eigen dorp.
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Conclusies (1)

De frequentie van het winkelen per bezoeker is gemiddeld 1 tot 2 keer per maand. Er komen (vrijwel) geen mensen 
vanuit Fijnaart winkelen in Steenbergen. Dinteloord wordt slechter dan Steenbergen bezocht door inwoners uit andere 
kernen om te winkelen. Het zijn eigenlijk alleen de inwoners van Fijnaart (10%) die dat doen.

Winkelen in omliggende grote steden
Er wordt ook gewinkeld in de omliggende grote steden, zoals Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en Rotterdam. 
70% van de 400 respondenten winkelt in omliggende grote steden. De beweegredenen zijn: 
1. een groter aanbod, 
2. de gezelligheid van de stad,
3. dat er leukere winkels zijn. 
Vooral de modewinkels zijn de trekkracht naar de grote stad. Winkels voor ‘grote maten’, ‘voor ouderen’ en ‘goede 
kleding’. 

Fluctuaties in bezoekfrequentie Steenbergen
Het bezoek aan de winkels (winkels algemeen) in Steenbergen is in totaal afgenomen met 17,4%. De grootste afname 
wordt veroorzaakt door Tholen (47%). Maar ook uit de andere kernen komt men nu minder vaak dan vorig jaar.
Het bezoek aan de winkels in Dinteloord is in totaal afgenomen met 1,35%. De grootste afname ligt in de kern Halsteren. 
Vanuit Tholen gaat men juist vaker naar Dinteloord (+33%)! Dit heeft vooral te maken met de Action.
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Conclusies (2)

Consumenten bezoeken de winkels in Steenbergen minder vaak, omdat:
1. het aanbod afneemt, 
2. de kwaliteit van winkels achteruit gaat, 
3. er veel leegstand is, 
4. het slecht bereikbaar is, 
5. en de gezelligheid er niet meer is. 
Maar ook de factor tijd van de consument zelf speelt een grote rol. Men heeft tegenwoordig minder tijd (of er minder 
tijd voor over) om naar een winkelgebied te gaan. 

De kracht van Steenbergen
Toch blijkt de sfeer van Steenbergen haar kracht te zijn. Er zal aan moeten worden gewerkt om deze te behouden, 
maar het blijft een grote kans. Naast sfeer, zijn ook compactheid, gratis parkeren, evenementen en het complete 
supermarktaanbod de sterke punten van Steenbergen. Men is  heel blij met Oerlemans.

De uitdaging voor Steenbergen
Er is behoefte aan meer goedkopere winkels. Men mist een Action, een Intertoys, een kledingwinkel en een 
schoenenzaak. Men vindt dat Steenbergen beter onder de aandacht moet wordt gebracht en gepromoot.
Steenbergen moet moderner worden en er moeten verrassend leuke nieuwe winkels bij komen. Ook aan de netheid 
(hondenpoep, sigaretten, zwerfvuil) moet nog worden gewerkt.
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Conclusies (3)

Fluctuaties in bezoekfrequentie Dinteloord
Consumenten bezoeken Dinteloord minder vaak, omdat:
1. men Dinteloord te duur vindt, 
2. er te weinig aanbod is, 
3. het niet gezellig is, 
4. er leegstand is, 
5. en er te weinig goedkope supermarkten zijn. 

De kracht van Dinteloord
De kracht van Dinteloord is absoluut de Action. 

De uitdaging voor Dinteloord
Om meer bezoekers naar Dinteloord te trekken, moet er volgens de consumenten een groter winkelaanbod komen, meer 
goedkope winkels, een schoenenzaak en een tweede, goedkope supermarkt erbij. 

Score belevingsaspecten
Dinteloord scoort lager dan Steenbergen op de belevingsaspecten: winkelaanbod, horeca aanbod en mate van verrassing 
en vernieuwing.
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Conclusies (4)

Dinteloord scoort hoger dan Steenbergen op bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, sfeer, klantvriendelijkheid van de 
ondernemers, veiligheid en de openingstijden en schoonheid/netheid van het winkelgebied.
Op het punt ‘mate van verrassing en vernieuwing’ scoren beide winkelgebieden het minst goed.
Opvallend is dat de mensen die aangeven dat Dinteloord saai is vooral de ouderen zijn (80% 50+ers). Zij vinden dat er in 
Dinteloord niet veel gebeurt. Dinteloord is volgens de consument wel goed te bereiken, goed te belopen en lekker 
compact. Gratis parkeren is zowel in Steenbergen als in Dinteloord een sterk punt.

Doelgroepen
Dinteloord kent een oudere doelgroep dan Steenbergen. Dit is een belangrijk gegeven voor het beleid (marketing en 
promotie) in het gebied.
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