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> Inleiding 
 

 

 

De Korenmarkt is al jarenlang een zorgenkind van de Arnhemse 

politiek. Algemeen bestaat de indruk dat het er te onveilig is en het 

aanbod verschraalt. D66 vindt het van belang recente inzichten op tafel 

te hebben over de effecten van het gemeentelijk beleid. Zij heeft om 

deze reden een quick-scan naar de Korenmarkt uitgevoerd.  
 

 

Het doel van de quick-scan is om een eerste beeld te 

geven van het effect van de gemeentelijke inspannin-

gen ten aanzien van dit gebied. Centraal staan vragen 

als: hoe denken ondernemers over de kwaliteit, hoe 

verloopt de samenwerking en wat kan er gezegd wor-

den van de veiligheid van dit uitgaansgebied? Met 

andere woorden; hoe hangt de vlag er op de Koren-

markt er anno 2014 bij? Met het oog op de snelheid is 

er nu voor gekozen de scan te beperken tot het on-

dervragen van horecaondernemers. Op een later 

moment zullen bewoners en bezoekers betrokken 

worden. 

 

Een belangrijke recente wijziging betreft de sluitings-

tijden in het Horecaconcentratiegebied. In 2012 werd 

besloten deze aan te passen. Het doel was onder 

meer een betere spreiding van uitstroom, wat zowel 

de aantrekkingskracht van het gebied als de veilig-

heid zou kunnen verbeteren. Mochten voorheen de 

zaken in het weekend tot 3 uur openblijven, met een 

‘venstertijd’ tot 4 uur1, per 1 december 2013 zijn de 

tijden vrijgegeven in weekend. D66 wil onder meer te 

weten komen in hoeverre ondernemers tevreden zijn 

met deze nieuwe sluitingstijden. 
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1 In 2010 hadden nog drie zaken met een nachtvergunning. Deze 

mochten doorgaan tot 5 uur. 



 

> Vestigingsduur deelnemende  
ondernemers 

 

 

 

D66 is benieuwd hoe ondernemers aan en rond de Korenmarkt anno 

2014 denken over de Korenmarkt en in hoeverre dit in de afgelopen 

jaren is veranderd. Hiertoe is een enquête afgenomen. Onder circa 40 

zaken werd de enquête afgeleverd, hiervan hebben in totaal 35 onder-

nemers de enquête ingeleverd.  
 

 

Tabel 1 hieronder toont de vestigingsduur van de bevraagde zaken2 in dit onderzoek, en in het eerdere onderzoek in 

2010. 

 

Vestigingsduur  % 2010 % 2014 

Vestigingsduur in concentratiegebied minder dan 2 jaar 24,1 25,7 

(n=35)
3
 2 tot 10 jaar 31,0 37,1 

 meer dan 10 jaar 44,8 37,1 

Tabel 1 Vestigingsduur 

De vestigingsduur van de ondernemers laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van 2010. Nog altijd is er 

sprake van een opvallend groot verloop: ongeveer een kwart van de zaken is pas minder dan 2 jaar in handen van de 

huidige exploitant.  

 

De groep ondernemers die al meer dan 10 jaar in het gebied gevestigd is net als in 2010 circa veertig procent4. De 

dynamiek zit dus in de groep ondernemers die korter dan tien jaar in het gebied gevestigd zijn.  

 

Vermoedelijk ontstaat de ruimte om een nieuwe onderneming te starten vooral in panden waarin relatief kort een 

zaak was gevestigd. Dit wekt de suggestie dat ondernemers makkelijk in vrijgekomen panden stappen, maar dat het 

wellicht moeilijk is een stabiele positie bij het uitgaanspubliek te bemachtigen. 

 

 

                                                                                 
2 De enquêtes zijn persoonlijk afgegeven aan zaken in het Horecaconcentratiegebied en een week later weer opgehaald. Doordat diverse (met name nacht-

)zaken op het moment van bezorgen gesloten waren, zijn niet alle ondernemers bereikt. 
3 Het aantal enquêtes waarbij deze vraag is ingevuld bij het onderzoek van 2014. In 2010 zijn de enquêtes door 30 ondernemers ingevuld. 
4 Deze gegevens, in combinatie met gemaakt opmerkingen over onderlinge samenwerking, suggereren een tweedeling onder de ondernemers: enerzijds een 

gevestigde orde die elkaar kent en samen optrekt en anderzijds een grote groep relatieve nieuwkomers. Deze tweedeling zou een relatie kunnen hebben de 

aanhoudend moeizame onderlinge samenwerking (zie ook het volgende hoofdstuk) 



 

> Imago en samenwerking 
 

 

 

Het imago van de Korenmarkt bij het publiek is al jaren een punt van 

zorg. Om dit imago te verbeteren is een constructieve samenwerking 

tussen de ondernemers van belang. Om die reden nam de gemeente 

eerder het initiatief tot een nieuwe belangenvereniging.  
 

 

Ook bij dit onderzoek stond dan ook de vraag naar de tevredenheid over het imago centraal. Naast de tevredenheid 

hebben we gevraagd of in de afgelopen jaren de onderlinge samenwerking is verbeterd. De antwoorden op deze vra-

gen zijn samengevat in Tabel 2 en Tabel 3. 

 

Imago  % 2010 % 2014 

Tevredenheid over imago Tevreden 3,3 8,6 

(n=35) Neutraal 16,7 -
5
 

 Ontevreden 80,0 74,3 

 Geen mening -
5
 17,1 

Tabel 2 Imago 

Net als in 2010 is het overgrote merendeel van de ondernemers niet tevreden over het beeld dat de buitenwereld van 

de Korenmarkt heeft. De tevredenheid is slechts zeer licht gestegen. De opmerkingen bij de enquêtes onder onder-

nemers geven echter, in tegenstelling tot vier jaar geleden, geen helder beeld van de oorzaak van dit imago-probleem. 

We vermoeden een combinatie van de uitstraling van het gebied (gevels en onderhoud, reclame, openbare ruimte) 

met de aanhoudende (gewelds)incidenten. 

 

Tevredenheid over onderlinge samenwerking  % 2010 % 2014 

Tevreden over samenwerking Ja 23,3  

ondernemers onderling Neutraal 43,3  

(n=30) Nee 33,3  

    

Samenwerking ondernemers Verbeterd  14,3 

(n=35) Niet verbeterd  65,7 

 Geen mening  20,0 

Tabel 3 Samenwerking 

In 2010 vond slechts 23 procent van de ondernemers de samenwerking voldoende. Slechts enkele ondernemers vin-

den dat de onderlinge samenwerking de afgelopen jaren is verbeterd. De inspanningen die hiervoor sinds 2010 zijn 

gedaan, hebben blijkbaar niet het beoogde effect gehad. Wel geven verschillende ondernemers aan dat samenwer-

king en vergroting van collegialiteit van belang is om het klimaat rond de Korenmarkt te verbeteren.  

 

Een relatief nieuwe ondernemer schrijft: “Ik denk dat de ondernemers meer samen moeten werken om het imago te 

verbeteren en de gasten terug te krijgen op de Korenmarkt.”6 En ook de meer gevestigde exploitanten zijn het hier 

mee eens: “Iedereen is nu met zichzelf bezig.” En: “Ondernemers moeten meer naar elkaar luisteren en ook daad-

werkelijk actie ondernemen om van de Korenmarkt een bloeiend plein te maken.” 

                                                                                 
5 In 2010 is op een aantal punten een net iets andere keuzemogelijkheid geboden in de enquêtes. Voor de transparantie van de resultaten hebben we deze 

gegevens wél meegenomen in dit rapport. Waar een keuzeoptie in 2010 of in 2014 niet beschikbaar was, is een – genoteerd. 
6 Cursief gezette teksten in dit rapport betreffen opmerkingen zoals gemaakt door ondernemers n.a.v. onze enquête. 



 

> Sluitingstijden en vensteruur 
 

 

 

In 2012 zijn de sluitingstijden in het Horecaconcentratiegebied 

vrijgegeven. Hoewel bij het eerdere onderzoek slechts één op de tien van 

de ondernemers aangaf de sluitingstijden te krap te vinden, zegt 

inmiddels 20% (zeven zaken) na vijf uur geopend te zijn7.  
 

 

We hebben dan ook onderzocht of de mening over het vrijgeven van de sluitingstijden is veranderd. Tabel 4 toont de 

antwoorden op deze vragen en op enkele verwante vragen uit de enquête van 2010. 

 

Sluitingstijden  % 2010 % 2014 

Sluitingstijden op do/vr/za Voor 2 uur  20,0 

(n=35) Tussen 2 en 5 uur  60,0 

 Na 5 uur  20,0 

    

Oordeel voorgeschreven sluitingstijden Te laat 19,2  

(n=26) Prima 69,2  

 Te vroeg 11,5  

    

Oordeel vrijgegeven sluitingstijden Goed besluit  48,6 

(n=35) Geen goed besluit  40,0 

 Geen mening  11,4 

Tabel 4 Sluitingstijden 

Uit de resultaten blijkt dat inmiddels een zeer groot deel van de horecagelegenheden voorstander is van de vrije slui-

tingstijden. Waar slechts 11,5% van de ondernemers in 2010 de openingstijden wilde verruimen, is nu 48,6% voor-

stander. Genoteerde opmerkingen: “Vrijgeven sluitingstijden is een must”; “Sluitingstijden weer terugdraaien zou 

de doodsteek zijn”; en: “De concurrentiepositie ten opzichte van de regio is sterk verbeterd”. De tegenstanders van 

het vrijgeven van de sluitingstijden voeren met name aan dat de ordehandhaving later op de nacht problematisch is 

(zie het volgende hoofdstuk). 

 

  

                                                                                 
7 Gezien de tijdstippen waarop de enquêtes zijn uitgedeeld en opgehaald, is mogelijk een relatief groot aantal horecagelegenheden die laat open zijn niet 

meegenomen. Dit zou kunnen betekenen dat in de praktijk méér dan de genoemde 20% van de gelegenheden gebruik maakt van de ruimere openingstijden. 



 

 
 

 

 

Daarnaast hebben we gevraagd of het afschaffen van het vensteruur (een uur voor sluitingstijd geen klanten meer 

binnenlaten) als een goed besluit wordt gezien. Over dit vensteruur hebben we de ondernemers ook in 2010 be-

vraagd. In Tabel 5 staan de antwoorden op deze vragen. 

 

Vensteruur  % 2010 % 2014 

Oordeel functioneren vensteruur Goed 38,9  

(n=18) Matig 22,2  

 Slecht 38,9  

    

Oordeel over afschaffen vensteruur Goed besluit  57,1 

(n=35) Geen goed besluit  28,6 

 Geen mening  14,3 

Tabel 5 Vensteruur 

 

De afschaffing van het vensteruur wordt door de on-

dernemers breed gedragen. Waarschijnlijk heeft dit 

te maken met de vele conflicten die in het verleden 

hierover aan de deur ontstonden. Ook hiervoor geldt 

dat de tevredenheid over dit besluit groter is dan in 

2010 werd verwacht. Destijds was nog 38,9% positief 

over het verplicht aanhouden van een vensteruur, 

tegenover 28,6% in 2014 (afschaffen slecht besluit). 

 

 

  



 

> Handhaving en  
contact met de gemeente  

 

 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid. Adequaat en effectief optreden van politie en 

handhavers moet (gewelds)incidenten voorkomen en is daarmee mede 

bepalend voor de waardering van de Korenmarkt en omgeving bij het 

publiek.  
 

 

We hebben de ondernemers gevraagd of de politie zijn werkwijze goed heeft aangepast op het vrijgeven van de slui-

tingstijden, of ze het optreden van de politie als effectief ervaren en hoe ze aankijken tegen het contact met de ge-

meente. De antwoorden op deze vragen staan in Tabel 6 en Tabel 7. 

 

Handhaving openbare orde  % 2010 % 2014 

Tevreden over openbare orde team Ja 44,4  

(n=27) Neutraal 40,7  

 Nee 14,8  

    

Mening over anticiperen politie op Goed  44,1 

vrijgeven sluitingstijden Niet goed  32,4 

(n=34) Geen mening  23,5 

    

Inschatting effectiviteit ordehandhaving Effectief  42,9 

en beperking criminaliteit Niet effectief  37,1 

(n=35) Geen mening  20,0 

Tabel 6 Handhaving 

Over de effectiviteit van het optreden van de politie lopen de meningen uiteen. Dit beeld is vergelijkbaar met de situ-

atie in 2010, hoewel toen een andere vraagstelling aan de orde was. Door met name de tegenstanders van de ver-

ruimde sluitingstijden wordt opgemerkt dat de handhaving later in de nacht problematisch is en leidt tot veel inci-

denten: “Om 5 uur is de politie weg, daarna ontstaan de problemen.”  

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de problematiek op de ene plek groter is dan op de andere plek: “Het probleem zit in 

een aantal zaken die publiek aantrekken waar Arnhem niet op zit te wachten. De goeden (zonder problemen tot in 

de ochtend open) lijden onder de kwaden.” Een nadere analyse van de gegeven antwoorden kon geen verband aanto-

nen tussen het sluitingsuur en de tevredenheid over het anticiperen van de politie. 

 

Als oplossingsrichting wordt door een ondernemer gesuggereerd niet te overwegen voor alle zaken de openingstijden 

te beperken maar een systeem van ‘gele kaarten’ in te voeren, waarbij na twee geweldsincidenten een ‘rode kaart’ 

volgt en voor enkele maanden de zaak vroeger moet sluiten. 

 

Net als in 2010 wordt de handhaving van het rookverbod als problematisch ervaren. Ondernemers zien het feit dat 

een aanzienlijk aantal collega’s het rookverbod negeert als concurrentievervalsing. Ook leidt dit bij diegenen die het 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

roken wél strikt verbieden tot incidenten. Bovendien: “Als iedereen zich eraan houdt, dan zijn heel snel alle bezoe-

kers eraan gewend.” Hoewel de gemeente formeel niet verantwoordelijk is voor de handhaving van het rookverbod 

(de controles hierop worden uitgevoerd door Voedsel- en Warenautoriteit NVWA), worden de problemen die hieruit 

ontstaan de gemeente wel aangerekend. 

 

Contact met de gemeente  % 2010 % 2014 

Functioneren van contact met gemeente Goed 40,7 33,8 

(n=34) Neutraal 37,0 - 

 Slecht 22,2 33,7 

 Geen mening - 32,4 

Tabel 7 Contact met gemeente 

De ondernemers beoordelen het contact met de gemeente opvallend negatiever dan in 2010. Bij de vragen in dit 

hoofdstuk zijn veel opmerkingen geplaatst, die doen vermoeden dat de problemen rondom imago en openbare orde 

een breed palet aan oorzaken kennen. 

 

De meeste ondernemers merken op dat de gemeente meer regie zou moeten nemen in het dossier Korenmarkt. Ze 

komen er met elkaar niet uit. Tegelijkertijd constateren ze met enige jaloezie dat de gemeente met succes op een aan-

tal plekken in de stad horeca heeft ontwikkeld als onderdeel van projecten als Luxor Live en Rozet. Op de Koren-

markt handhaaft de gemeente de regels te slecht, bijvoorbeeld waar het gaat om onderhoud van panden. 

 

  



 

> Conclusies 
 

 

 

Het doel van dit onderzoek is om een beeld te geven van de actuele 

stand van zaken ten aanzien van de Korenmarkt, door de ogen van een 

zo breed mogelijke groep ondernemers. Centraal staan vragen als: hoe 

denken ondernemers over het imago, hoe verloopt de samenwerking en 

wat kan er gezegd worden over de relatie met gemeente en politie? Met 

andere woorden; hoe hangt de vlag er op de Korenmarkt anno 2014 bij? 
 

 

Dit onderzoek leidt tot de volgende conclusies: 

 

> Er wordt gebruik gemaakt van de vrijgegeven sluitingstijden. In-
middels stelt twintig procent (zeven zaken) na vijf uur zijn zaak ge-
opend te hebben.  
 

> Er is grote steun voor het genomen besluit. Uit de resultaten blijkt 
dat inmiddels een zeer groot deel van de horecagelegenheden 
voorstander is van de vrije sluitingstijden. De meeste ondernemers 
(48,6% tegen 40%) vinden dat de gemeenteraad indertijd een goed 
besluit heeft genomen. Ook is een meerderheid (57%) van de on-
dernemers tevreden over het afschaffen van het vensteruur.  
 

> Het imago is nog een groot probleem voor de Korenmarkt. Net als 
in 2010 is het overgrote merendeel (nu driekwart) van de onderne-
mers niet tevreden over het beeld dat de buitenwereld van de Ko-
renmarkt heeft.  
 

> De samenwerking tussen ondernemers is voor verbetering vat-
baar. In 2010 vond slechts 23 procent van de ondernemers de sa-
menwerking voldoende. Slechts enkele ondernemers vinden dat 
de onderlinge samenwerking in de afgelopen jaren is verbeterd. De 
inspanningen die hiervoor sinds 2010 zijn gedaan, hebben blijk-
baar niet het beoogde effect gehad. 
 



> Ook het contact met de gemeente moet beter. De ondernemers be-
oordelen het contact met de gemeente opvallend negatiever dan in 
2010. De meeste ondernemers merken op dat de gemeente meer 
regie zou moeten nemen in het dossier Korenmarkt. Ze komen er 
met elkaar niet uit. 
 

> Over de effectiviteit van het optreden van de politie lopen de me-
ningen uiteen. Dit beeld is vergelijkbaar met de situatie in 2010. 
Door met name de tegenstanders van de verruimde sluitingstijden 
wordt opgemerkt dat de handhaving later in de nacht problema-
tisch is en dit leidt tot incidenten. 
 

> Net als in 2010 wordt de handhaving van het rookverbod als pro-
blematisch ervaren. Ondernemers zien het feit dat een aanzienlijk 
aantal collega’s het rookverbod negeert als concurrentieverval-
sing. Bovendien leidt dit bij diegenen die het roken wél strikt ver-
bieden tot incidenten. 
 

> De vestigingsduur van de ondernemers laat een flinke dynamiek 
zien. Dit vormt echter geen grote verandering ten opzichte van 
2010. Nog altijd is er sprake van een opvallend groot verloop: on-
geveer een kwart van de zaken is pas minder dan 2 jaar in handen 
van de huidige exploitant. Tegelijk is er een groep (circa 40%) die 
al langer dan tien jaar een zaak exploiteert 
 

  



 

> Bijlage 
 

 

 

Verantwoording 

Wij denken met dit onderzoek waardevolle informatie aan te dragen in de discussie rondom de zorgen over de Ko-

renmarkt. Door de combinatie van deze gegevens met eerdere data uit 2010 is een interessant beeld te krijgen van de 

ontwikkeling in de afgelopen jaren. De rapportage is gebaseerd enquêtes onder ondernemers die gevestigd zijn in het 

Horecaconcentratiegebied (Korenmarkt, Varkensstraat, Duizelsteeg en omliggende straten). 

 

Hoewel deze analyse met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, beoogt het geen wetenschappelijke preci-

sie na te streven. Uiteraard kan één en ander meer diepgravend worden onderzocht dan binnen het bestek van deze 

quick-scan mogelijk is. Gelet op het doel van de enquête (het geven van een eerste indruk) en met het oog op de snel-

heid is er bewust voor gekozen een niet al te complexe wijze van data verzamelen te hanteren.  

 

Aan ondernemers is een enquête (met meerkeuzevragen) voorgelegd en een week later weer opgehaald. 

 

Vragen aan ondernemers 

> Hoe lang gevestigd in het gebied (< 2 jr, 2-10 jr, >10 jr) 

> Huidige sluitingstijden op do/vr/za (voor 2u, 2-5u, na 5u) 

> Tevreden over imago Korenmarkt  (ja, nee, geen mening) 

> Samenwerking tussen ondernemers verbeterd (ja, nee, geen mening) 

> Goed besluit sluitingstijden vrij te geven  (ja, nee, geen mening) 

> Blij dat vensteruur is afgeschaft (ja, nee, geen mening) 

> Heeft politie goed geanticipeerd op vrije sluitingstijden (ja, nee, geen mening) 

> Is werkwijze politie effectief (ja, nee, geen mening) 

> Hoe functioneert contact met gemeente (goed, slecht, geen mening) 

 

 


