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Onderzoeksverantwoording Openingstijden horeca
Vragenlijst, steekproef en respons
In maart 2019 heeft Onderzoek en Statistiek de burgerpeiling over de openingstijden van de horeca
uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder:
1. Direct omwonenden van de vier horecagebieden in de stad:
a. Het Horecapleintje
b. Bataviahaven
c. Kamp
d. Centrum
2. De leden van het LelyStadsPanel
3. Respondenten n.a.v. bericht op de website van de gemeente en de advertenties in de Flevopost
Direct omwonenden zijn via een brief of huisbezoek van de buurtvoorlichter uitgenodigd om deel te nemen
aan de digitale enquête. De leden van de LelyStadsPanel zijn via de e-mail benaderd om deel te namen aan
de enquête. De gemeente heeft de inwoners uitgenodigd de vragenlijst in te vullen door een bericht op de
gemeentelijke website en advertenties in de Flevopost van 20 en 27 maart 2019.
Tabel 1 geeft de respons weer. In totaal hebben 1389 inwoners gerespondeerd. Hiervan waren 183
omwonenden van horecagelegenheden. De totale respons onder het LelyStadsPanel en de omwonenden
kwam uit op 31,8%.
Tabel 1. Respons

Totale groep
Omwonenden Horecapleintje
Omwonenden Bataviahaven
Omwonenden Kamp
Omwonenden Centrum
Omwonenden totaal
LelyStadsPanel
Website van de gemeente
Totaal

Absolute
respons
45
22
10
106
183**
959
266
1389

276
143
100
1252
1771
1766
3537*

Relatieve
respons
16,3%
15,4%
10,0%
8,5%
10,3%
54,3%
31,8%*

* Totalen zonder campagne website gemeente.
** Onder de omwonenden bevinden zich 19 leden van het LelyStadsPanel; deze zijn zowel onder omwonenden als het
LelyStadsPanel meegeteld.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
De uitkomsten van een enquête kennen een bepaalde mate van onzekerheid, omdat slechts een deel van de
inwoners de vragenlijst heeft ingevuld. De mate waarin de werkelijke waarde kan afwijken van de
steekproefschatting is afhankelijk van het aantal respondenten. Deze foutmarge wordt groter naarmate het
aantal respondenten lager is en/of de schatting de 50% nadert.
In dit onderzoek onderscheiden we drie populaties: de inwoners van Lelystad, de omwonenden van
horecagelegenheden en de niet-omwonenden van horecagelegenheden. Onderstaande tabel 2 geeft de
maximale foutmarges voor elk van deze groepen. Omdat het aantal respondenten onder de omwonenden het
laagst, is, heeft deze groep de grootste foutmarge. Wanner de uitkomst voor omwonenden gelijk is aan
51,0%, zal de werkelijke waarde liggen tussen 43,7% (=51,0% - 7,3%) en 57,3% (51,0% + 7,3%).
Tabel 2 Foutmarge
Respons

Foutmarge bij 95%
betrouwbaarheidsniveau

Inwoners Lelystad van 18 jaar en ouder

1.389

2,6%

Niet-omwonenden

1.206

2,8%

Omwonenden
183
7,3%
De kans bestaat dat de werkelijke waarde buiten de steekproefschatting met de foutmarges valt. De
foutmarges zijn zo vastgesteld dat in 95% van de steekproefschattingen wel binnen de foutmarge vallen. Deze
zekerheid wordt de betrouwbaarheid genoemd; het betrouwbaarheidsniveau van dit onderzoek is 95%.
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Weging
Voor dit onderzoek is geen weging toegepast.

Omwonenden en niet-omwonenden
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen omwonenden van horecagelegenheden, en nietomwonenden van horecagelegenheden. In het onderzoek onderscheiden we 4 horecagebieden:




Horecapleintje;
Bataviahaven;
Kamp;



Stadshart.

Op de kaarten hieronder staan deze gebieden rood aangegeven. Omwonenden wonen nabij deze rode
gebieden. Voor een volledig overzicht van de omwonenden, zie bijlage 1.
Horecapleintje

Bataviahaven

Kamp

Centrum
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Frequentieverdeling
Op de volgende pagina’s wordt de vragenlijst weergegeven, zoals deze aan de respondenten is voorgelegd.
De antwoorden zijn in percentages vermeld.
Bij een aantal vragen hebben respondenten de optie om ‘weet niet / geen mening’ als antwoord te geven. Het
percentage dat deze optie heeft aangekruist is bepaald t.o.v. alle 1389 respondenten en staat dan vermeld
tussen haakjes.
De overige percentages zijn steeds berekend ten opzichte van alle ‘geldige’ antwoorden op de vraag. Hiermee
worden ‘geen mening’ of ‘weet niet’ als ‘ongeldig’ beschouwd, alsmede ‘niet van toepassing’ of geen
antwoord. Per vraag zal een optelling van afzonderlijke antwoordcategorieën niet altijd op 100% uitkomen. Dit
komt door afrondingsverschillen. Per vraag is tevens het aantal geldige antwoorden (N) vermeld.

POSTCODE EN HUISNUMMER
Wat is uw postcode? (s.v.p. twee cijfers én twee letters invullen)
Postcode:

8
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Wat is uw huisnummer?
Woont u bijvoorbeeld in het Karveel 30 12. Vul dan in: 12.
Woont u bijvoorbeeld in de Bongerd 158. Vul dan in: 158.

N = 1389
Niet-omwonenden

87%

Omwonenden Horecapleintje

3%

Omwonenden Bataviahaven

2%

Omwonenden Kamp

1%

Omwonenden Centrum

8%

HORECA
Op zaterdag en zondag mag de horeca tot 03:00 uur geopend zijn (dit is de nacht van vrijdag op zaterdag en
de nacht van zaterdag op zondag).
Op de overige dagen mag de horeca open zijn tot 02:00 uur.

Q.4

Wat vindt u van de openingstijd tot 03:00 uur in het weekend (de nacht van vrijdag
op zaterdag en van zaterdag op zondag)?

55%
Goed
28%
Horeca mag langer open
17%
Horeca moet eerder dicht
(11%)
Weet niet / geen mening
N = 1233
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Q.5

Wat vindt u van de openingstijd tot 02:00 uur op de overige dagen?

50%
Goed
15%
Horeca mag langer open
35%
Horeca moet eerder dicht
(10%)
Weet niet / geen mening
N = 1245
Q.6

Bent u ervan op de hoogte dat sommige horecaondernemers in het weekend (de
nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag) langer open mogen zijn
dan 03:00 uur?

24%
Ja
76%
Nee
N = 1389
Q.7

→ ga door naar vraag Q.8

Wist u dat de horecaondernemers die in het weekend (de nacht van vrijdag op
zaterdag en van zaterdag op zondag) langer open mogen blijven, extra maatregelen
moeten nemen? Denk hierbij aan toezicht en sluiting van deuren voor inkomend
publiek

78%
Ja
22%
Nee
N = 331

Q.8

Wat vindt u ervan dat de horecaondernemers die in het weekend (de nacht van
vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag) langer open mogen blijven, extra
maatregelen moeten nemen? Denk hierbij aan toezicht en sluiting van deuren voor
inkomend publiek.

67%
7%
21%

Goede regeling
De extra maatregelen zijn niet nodig
Alle horecaondernemers moeten zich aan de gewone sluitingstijden houden

5%

Anders, namelijk:

Zie volgende paragraaf “Open antwoorden vraag Q8”

(7%)
Weet niet / geen mening
N = 1292
Stelling: horecaondernemers mogen zelf hun openingstijden bepalen.
Q.9

Bent u het met deze stelling eens?

13%
33%

Ja
Ja, maar de horecaondernemers die langer open willen zijn moeten wel extra maatregelen
treffen zoals toezicht en sluiting van de deuren voor het inkomend publiek.
Nee
Weet niet / geen mening

55%
(5%)
N = 1324

4

In Lelystad zijn er vier locaties waar horeca geconcentreerd is: Horecapleintje, Bataviahaven, Kamp en het
centrum van Lelystad.

We vragen u een rapportcijfer te geven voor de sfeer rond horecagelegenheden in de gebieden.
Als u nooit op de genoemde plekken komt, kunt u aangeven dat die vraag niet van toepassing is.

Het Horecapleintje
Q.10a

Welk rapportcijfer geeft u voor de sfeer rondom
horecagelegenheden bij het Horecapleintje? Op de
kaart is dit gebied rood.
1 = laag; 10 = hoog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Niet van
toepassing/
kom ik nooit
3
4
8
9
13 24 25 11
2
2 (47,%)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
N = 734

Bataviahaven
Q.10b

Welk rapportcijfer geeft u voor de sfeer rondom
horecagelegenheden in Bataviahaven? Op de kaart is
dit gebied rood.
1 = laag; 10 = hoog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Niet van
toepassing/
kom ik nooit
0
1
1
2
4
12 35 36
9
1
(40%)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
N = 834
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Kamp
Q.10c

Welk rapportcijfer geeft u voor de sfeer rondom
horecagelegenheden in Kamp? Op de kaart is dit
gebied rood.
1 = laag; 10 = hoog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Niet van
toepassing/
kom ik nooit
6%
9
12 12 19 24 10
6
1
1
(72%)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
N = 388

Horeca centrum
Q.10d

Welk rapportcijfer geeft u voor de sfeer rondom
horecagelegenheden in het centrum? Op de kaart is
dit gebied rood.
1 = laag; 10 = hoog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Niet van
toepassing/
kom ik nooit
1% 3
5
10 15 24 27 13 2
1
(25%)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
N = 1036

Q.11

Mijn leeftijd is…

9%
12%
24%
55%
(1,3%)

18 – 29
30 – 39
40 – 54
Ouder dan 55
Wil ik niet zeggen
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Open antwoorden vraag Q8
Vraag Q8: Wat vindt u ervan dat de horecaondernemers die in het weekend (de nacht van vrijdag op zaterdag
en van zaterdag op zondag) langer open mogen blijven, extra maatregelen moeten nemen? Denk hierbij aan
toezicht en sluiting van deuren voor inkomend publiek.
Anders, namelijk…
Laat iedereen zelf beslissen .
Dit hangt af ban de horeca locatie, als men het toegangsbeleid netjes onder controle heeft is er
niets aan de hand, ook afhsnkelijk wat voor soort publiek en leeftijdscatagorie de betreffende
horeca locatie bezoekt.
Vind dat er een snackbar ook snacht open kan zijn
Ik kom nooit in deze gelegheden
ik kan niet inschatten of dat nodig is.
bij bijzondere evenementen mag er van mij wel ruimere tijden. Overlast is nooit goed endat is een
punt van aandacht
Ik vind dat er meer rekening moet worden gehouden met de bewoners, vanwege heel veel
geschreeuw als ze de horeca uit komen
Wat met lui die met veel lawaai naar huis gaan en tot last zijn van de mensen die innde buurt
wonen
Toezicht houder die alles goed onder controle houdt ivm relschoppers
voorkomen geluidsoverlast, vooral in zomer
Op zich goed maar in praktijk zie ik vaak dat die personen die binnen willen toch veel geluisoverlast
veroorzaken. Voorbeeld de kroeg in de poststraat. Als bewoner van de bovengelegen flat
neringweg. Heel veel geschreeuw zowel in poststraat als bij hun achterdeur. Wat mij betreft
moeten ze juist eerder dicht ivm dronkenschap
dat er toezicht is op het publiek dat gaat roken geen lawaai maakt voor de omwonende
Wel zorg dragen dat er geen overlast is voor de buurt
Sluiting van deuren lijk me overbodig, extra toezicht lijkt me niet meer dan normaal
Horeca kan eerder dicht, dan zijn er geen maatregelen nodig.
goede regeling, daarnaast ook graag maatregelen mbt beperken geluidsoverlast
lijkt mij per situatie verschillend.. in geval van besloten feestje bijvoorbeeld
Dat is aan hun eigen wat ze er mee doen
Om 24:00 uur over en uit!!!
Zeker met dronken personen, kunnen deze personen vervelend en agressieg worden en dan kan
het inderdaad nodig zijn om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid.
Oneens horeca is gevestigd in een woomwijk en veroorzaken veel overlast. Voornamelijk na de
sluitingstijden veel geschreeuw en bechtpartijen op straat
iedere horecaondernemer met een risico-doelgroep moet extra maatregelen treffen om overlast
tegen te gaan
ik vind het goed dat het moet; ik denk dat het goed is dat deze maatregelen bedacht wordt door de
horecaondernemers met omwonenden in overleg &amp; dat het faciliteren van dat gesprek soms
door een onafhankelijk partij gefaciliteerd kan worden; financieel vind ik het last - bovenwettelijke
maatregelen voor de omgeving is iets waar je naar moet kijken of je daar als gemeenschap in
bijdraagt. ik vind het lastig dat je seniorwoningen en horecaondersnemers dicht bij elkaar gepland
hebt.
Aan de regeling houden en in bijzondere gevallen op basis van een aanvraag indivudueel eenmalig
toestemming verlenen
slechte toezicht. fiets bijna elke maandag door het glas van het horecapleintje
er is nu ook geen toezicht helemaal niks ze komen stomdronken die kroegen uit
la Plaza maakt zijn eigen tijden is door de week ook langer als 2 uur open en sluit vaak op
zaterdag om 4 of 5 uur met keiharde muziek dat de ramen trillen en je wakker bent van 1 uur tot 6
uur want de bas van dat café is ongelofelijk hard. Klagen helpt niet want de eigenaar is ook
gemeenteraadslid kortom belangenverstrengeling. Openingstijden tijden zijn tot 3 of 4 uur mensen
moeten ook nachtrust krijgen en bekken geeft geen zin de muziek is zo Luid dat ze de telefoon
amper h
die extra maatregelen worden niet gehandhaafd.
Geen verruiming,wel toezicht en hangpubliek wegsturen
Ligt aan de gelegenheid en de staat van het publiek.
La Plaza is de enige kroeg die de deuren dicht doet nar sluitingstijd. De andere kroegen hebben
vrije inloop gedurende de nacht. Handhaving is ver te zoeken
goede regeling maar betere handhaving regeling
De horeca mag zelf bepalen op de deuren open blijven voor publiek of niet , kijk gewoon Naar
Zwolle daar zit de horeca gewoon netjes in het centrum verwerkt , de horeca moet uit de
woonwijken
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Prima regeling, maar jammer dat nieuwe ondernemers hier niet voor in aanmerking komen,
waardoor je oneerlijke concurrentie krijgt
Elke horeca mag langer open blijven mits voldoen aan risico beleid. Wel gelijke monnikken gelijke
kappen
In ieder geval geluidsoverlast voor omwonenden voorkomen
Allemaal om 01.00 u. sluiten.
Dat de gasten zich in de openbare ruimte wat geruislozer gedragen
De vraagstelling hier is niet of ze langer open mogen, maar uit de vraagstelling hier blijkt dat ze al
tot 3 uur open mogen. ? Wat moet ik me voorstellen bij toezicht? tot waar? hoe?, en sluiten van
deuren voor inkomend publiek??? als je tot 3 uur open mag, si het dan niet logisch dat ze na 3 uur
dicht zijn?...rare vragen. In het centrum hebben wij veel last van dronke schreeuwende en tegen de
winkelruiten trappende gasten. Zolang overal toezicht (politie) wordt wegbezuinigd/ nergens
Gewone sluitingstijden handhaven, langer alleen op speciale dagen, bijv Koningsdag. Maar en met
extra toezicht.
Zij moeten ook eerder dicht, mensen gaan zich eerst thuis volgooien en gaan dan pas uit. Begin
eerder en stop eerder
ook oog houden op het ongemak voor bewoners
als ze open zijn, vind ik dat er geen sluiting voor inkomend publiek mag zijn, alleen het laatste half
uur bijv. Verder moet men welkom zijn zolang de horecaplek open is.
Ik vind de regeling an zich goed maar er moet natuurlijk ondersteuning vanuit de gemeente zijn
voor de veiligheid van personeel en publiek.
Toezicht vind ik belangrijk, sluiting van de deuren niet.
Extra maatregelen prima. Maar als alles gelijk is, is dat misschien niet nodig? Het nodigt nu niet uit
iig
Geluidsisolatie maatregelen en toezicht
teveel dronkenschap en lawaaioverlast
De beschonken mensen lopen helaas alsnog op straat langs onze slaapkamerraam
Er zijn geluidsoverlast klachten waar niets mee wordt gedaan regels zijn mooi maar handhaven.?
Goede samenwerking met politie en taxi bedrijven kan een hoop problemen voorkomen.
alcohol stop na 02.00uur
maatregelen tegen te dronken mensen op straat die overlast bezorgen
horeca ondernemers moeten de verantwwording hierin nemen
Goede regeling, maar niet perse toegang sluiten.
wel meer toezicht, niet sluiten voor nieuw publiek
Op zich vind ik dat ze zich moeten houden aan de gewone openingstijden maar als ze dan toch
langer open mogen blijven er extra maatregelen cq toezicht moet worden gehouden
Tot 00.00u/01.00 u toegang daarna geen nieuwe mensen meer erin. Voorkomt rondhangen op
straat
Mensen wel binnenlaten
Alle horeca ondernemers zouden 24/7 open moeten mogen zijn inclusief 24/7 in-/uitloop van
bezoekers. Mits gelet wordt op overlast voor de omwonenden die er woonden toen de betreffende
locatie horeca werd.
Alle horeca moet zelf voor extra veiligheid kosten
ligt ordehandhaving dan bij de uitbater
Levende muziek na 23 uur
Sluiten van deuren houd in dat het zelfde publiek lang blijft hangen, elk persoon drinkt een x aantal
drankjes, de ondernement blijft dus open maar verdient minder, horeca is een moeilijk vak waar
velen het niet redden omdat er teveel kosten/regels zijn en te weinig inkomsten
Maatregelen wat betreft geluidsoverlast is prima, alleen het deurbeleid tot 3:00 kan beter veruimt
worden tot 4:00/5:00 uur, wat voor minder overlast op straat zorgt en bij eetgelegenheden die 's
nachts open zijn.
ik denk dat de horeca ondernemer zelf goed kan beslissen wat goed is qua maatregelen wel of niet
te nemen
Toezicht en deuren sluiten tegen geluidsoverlast inkomend publiek toegestaan tot sluitingstijd bij
sluitingstijd dient de gelegenheid leeg te zijn.
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Bijlage 1. Omwonenden
Hieronder staan per horecagebied vermeld welke straten (deels) tot omwonenden worden gerekend.

Omwonenden Horecapleintje
-

Agorabaan
De Stelling 11
De stelling 12
De Stelling 13
De Stelling 14
De Stelling 15
De Stelling 17
De Stelling 18

Omwonenden Batavia Haven
-

Claerbeek
Lelybaan
Schoonzicht
VOCweg

Omwonenden Kamp
-

Kamp 42
Kamp 43

Omwonenden Centrum
-

Agorabaan
Agoradek
Agorahof
Agoraweg
De Promesse
De Wissel
Dukaatpassage
Dukaatplein
Florijnstraat
Kroonpassage
Middenweg
Muntstraat
Neringpassage
Neringweg
Poststraat
Reaalhof
Stadhuisplein
Stadhuisstraat
Stationsplein
Stationsweg
Waagpassage
Waagstraat
Zilverparkkade

9

