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Inleiding

De Korenmarkt en omgeving is al jaren een punt van zorg bij zowel de
Arnhemse politiek als bij ondernemers en bezoekers. In 2010 onderzocht D66 Arnhem de mening van ondernemers en bezoekers. Voor een
goed beeld van de ontwikkelingen is dit onderzoek in 2014 in twee delen
herhaald. Het ondernemersonderzoek in februari, het bezoekersonderzoek in juli en september.
In juli en september 2014 hebben vrijwilligers van
D66 Arnhem op verschillende avonden enquêtes
afgenomen bij bezoekers van het uitgaansgebied.
Gevraagd werd naar hun mening over de Korenmarkt
en hun ervaringen op het gebied van veiligheid en
discriminatie. Samen met de uitkomsten van het ondernemersonderzoek in februari dit jaar en het onderzoek uit 2010 geeft dit een goed totaalbeeld van
de ontwikkeling van de situatie in, op, en rond de
Korenmarkt.
Voor het eerst is in dit onderzoek bezoekers gevraagd
om verschillende mogelijke impulsen voor het gebied
te beoordelen. Wat vinden de bezoekers belangrijk
voor het aantrekkelijker maken van de Korenmarkt?
Willen ze meer veiligheid, betere uitstraling of aantrekkelijkere activiteiten en divers aanbod? En zijn
de per 2012 vrijgegeven sluitingstijden in het Horecaconcentratiegebied daadwerkelijk een verbetering?
D66 Arnhem ziet de Korenmarkt graag een positieve
ontwikkeling doormaken. Samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers is daarbij essentieel.
Maar de waardering van de bezoekers moet centraal
staan. Uiteindelijk zijn zij het die de Korenmarkt
weer tot een bruisend uitgaansgebied moeten maken.
D66 Arnhem
Mattijs Loor (ruimtelijke ordening en evenementen)
Ibrahim Güven (economie)
Susan van Ommen (veiligheid)
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Bezoekers

Voor dit onderzoek is aan bezoekers van de Korenmarkt en omgeving op
een viertal uitgaansavonden in juli en september 2014 tussen 22:00 en
23:30 uur een aantal vragen voorgelegd. In totaal zijn 116 bezoekers
ondervraagd.
Een groot deel van de vragen was hetzelfde als in het
eerdere onderzoek in november 2010. Waar mogelijk
maken we in onderstaande tabellen dan ook een vergelijking met de eerdere onderzoeksresultaten.
Leeftijdsverdeling
In Tabel 1 hieronder is de spreiding naar leeftijd van
de verschillende bezoekers te zien. Herkenbaar is de
afname van het aandeel bezoekers jonger dan 18 jaar.
Naar verwachting hangt dit samen met het feit dat de
meeste ondernemers geen jongeren onder de 18 meer
toelaten sinds de wijziging van de Drank en Horecawet per 1 januari 2014.
Leeftijd
% 2010
Jonger dan 18
18,4
18-21 jaar
29,6
21-25 jaar
1
52,0
25-30 jaar
30 jaar en ouder
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Tabel 1 Leeftijd van de bezoekers (n=116)

% 2014
4,3
26,7
16,4
18,1
31,9

Opvallend in de verdeling naar leeftijd is verder de
toename van het aandeel bezoekers boven de 21 jaar.
Het lijkt erop dat de door de ondernemers gewenste
wat oudere doelgroep voor een deel al bereikt wordt.

1

In het onderzoek in 2010 was de verdeling naar leeftijd in slechts 3
categorieën uitgesplitst.
2
Het aantal enquêtes waarbij deze vraag is ingevuld bij het onderzoek
van 2014. In 2010 zijn 152 bezoekers ondervraagd.
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Herkomst
Tabel 2 toont de verdeling van bezoekers naar woonplaats. Hierin valt op dat het aandeel bezoekers van
buiten Arnhem in de afgelopen vier jaar is afgenomen. Hiervoor zijn verschillende mogelijke oorzaken
aan te wijzen, bijvoorbeeld een relatief slechter imago van Arnhem als uitgaansstad ten opzichte van
bijvoorbeeld Nijmegen en Doetinchem, een slechtere
bereikbaarheid, of een groter deel van het uitgaanspubliek dat zelfs buiten de eigen regio uitgaat. Om
hier een duidelijker beeld van te krijgen, zou aanvullend onderzoek moeten worden gedaan.
Woonplaats
% 2010
Arnhem
50,6
Elders regio Arnhem-Nijmegen
Elders Gelderland
49,43
Elders Nederland
Buiten Nederland
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Tabel 2 Woonplaats van de bezoekers (n=115)

% 2014
67,0
21,7
5,2
5,2
0,9

Nog altijd geldt echter dat een substantieel deel van
de bezoekers van buiten Arnhem afkomstig is. Voor
deze bezoekers zijn hoe dan ook andere uitgaanslocaties grote concurrenten van het Arnhemse horecagebied. Voor het vasthouden en mogelijk weer vergroten van deze doelgroep is zowel het algemene het
imago van Arnhem als uitgaansstad als het imago
van de Korenmarkt van doorslaggevend belang.
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In het onderzoek in 2010 was de verdeling naar woonplaats in slechts 2
categorieën uitgesplitst.
4
Het aantal enquêtes waarbij deze vraag is ingevuld bij het onderzoek
van 2014. In 2010 zijn 158 bezoekers ondervraagd.
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Aanbod en imago

Voor de aantrekkingskracht van de Korenmarkt is onder andere de
diversiteit van het aanbod en het imago van belang.

Imago en diversiteit aanbod
Omschrijving imago door bezoekers
(n=116)

Goed
Matig
Slecht

Tevredenheid over diversiteit aanbod
(n=112)
Tabel 3 Imago en diversiteit

Tevreden
Ontevreden

Zowel het imago als de diversiteit van het aanbod
lijkt de afgelopen vier jaar geen significante ontwikkeling te hebben doorgemaakt. De inspanningen van
gemeente en ondernemers om de aantrekkelijkheid
van het gebied te vergroten heb niet geleid tot een
betere waardering of een grotere tevredenheid.

% 2010
32,7
50,3
17,0

% 2014
28,4
51,7
19,8

58,4
41,6

53,6
46,4

hoogst, met respectievelijk 47 en 52 keer genoemd op
in totaal 193. Deze verbeterpunten sluiten aan bij
veel opmerkingen die door ondernemers werden
gemaakt bij ons eerdere onderzoek in februari 2014.
Het aanspreken van een diverser publiek is een algemeen gehoorde ambitie en de wens om op de Korenmarkt zelf vaker evenementen te kunnen organiseren is niet nieuw. De aanwezigheid van Focus Filmtheater wordt voor deze evenementen als belemmering gezien, vanwege de geluidsoverlast.5

Daarnaast hebben we gevraagd hoe hun waardering
beter kon worden. Uit een lijst van zes suggesties kon
men er maximaal twee te kiezen. Bij de resultaten in
Figuur 1 valt op dat voor de ‘overall’ waardering van
het Arnhemse horecaconcentratiegebied een tweetal
zaken overduidelijk belangrijk wordt gevonden en
een tweetal zaken overduidelijk minder belangrijk.

Voor de waardering van de Korenmarkt door de huidige bezoekers lijken veiligheidsaspecten een ondergeschikte rol te spelen. Een verdere uitbreiding van
cameratoezicht of ‘meer blauw op straat’ wordt niet
als impuls voor de waardering van het gebied gezien.

De focus op een grotere diversiteit en het (kunnen)
organiseren van meer evenementen scoren het
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Meer evenementen op de Korenma rkt
Grotere di vers i tei t a a n horeca
(voor vers chi l l ende doel groepen)
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Figuur 1 Genoemde verbeterpunten voor hogere
waardering

5

5

Ontleend aan opmerkingen van ondernemers bij het D66
Ondernemersonderzoek Korenmarkt 2014 en naar aanleiding van het
Korenmarktdebat in maart 2014.
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Sluitingstijden

In 2012 zijn de sluitingstijden in het Horecaconcentratiegebied
vrijgegeven. Dit heeft zijn effect gehad op de beoordeling van de
sluitingstijden door bezoekers.
Waar in 2010 nog ruim 30% van de bezoekers vond
dat horecagelegenheden te vroeg dicht gingen, is dit
in 2014 nog slechts een kleine 20%. Het aandeel bezoekers dat van mening is dat zaken te lang open
blijven is niet toegenomen (4,5%). In Tabel 4 is tevens te zien dat slechts 5% van de bezoekers de vrijgegeven sluitingstijden een slechte zaak vindt.

de bezoekerspeiling moet echter ernstig rekening
worden gehouden met een negatieve reactie van het
horecapubliek op het inperken van de openingstijden.
In de aanvullende reacties van het publiek bij afnemen van de enquête is verder opgevallen dat een deel
van de bezoekers het jammer vindt dat sommige ondernemers geen of weinig gebruik maken van de vrijgegeven sluitingstijden.

Het oordeel van de ondernemers over de vrijgegeven
sluitingstijden is, zo bleek in ons eerdere onderzoek,
aanzienlijk meer verdeeld. Gezien de resultaten van

Sluitingstijden volgens bezoekers
Oordeel sluitingstijden
(n=112)

Te laat
Prima
Te vroeg

Oordeel vrijgegeven sluitingstijden
(n=115)

Goed besluit
Geen goed besluit
Geen mening

% 2010
4,9
63,9
31,3

% 2014
4,5
75,9
19,6

n.v.t.

84,3
5,2
10,4

Tabel 4 Sluitingstijden bezoekers

6

Sluitingstijden volgens ondernemers
Sluitingstijden op do/vr/za
(n=35)

% 2010
Voor 2 uur
Tussen 2 en 5 uur
Na 5 uur

Oordeel voorgeschreven sluitingstijden
(n=26)

Te laat
Prima
Te vroeg

Oordeel vrijgegeven sluitingstijden
(n=35)

Goed besluit
Geen goed besluit
Geen mening

19,2
69,2
11,5

Tabel 5 Sluitingstijden ondernemers
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Deze tabel met gegevens is integraal overgenomen uit: Rapportage Ondernemersonderzoek Korenmarkt, D66 Arnhem, maart 2014.
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% 2014
20,0
60,0
20,0

48,6
40,0
11,4
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Geweld en discriminatie

De Korenmarkt is regelmatig in het nieuws als het gaat om geweldsincidenten en discriminatie. Dit is mogelijk van invloed op het imago van
het gebied. Daarom is gevraagd naar het veiligheidsgevoel van bezoekers. Het getuige zijn van geweldsincidenten kan hierbij een rol spelen.

Veiligheidsgevoel en geweld
Ik voel mij…
(n=116)

Getuige geweest van geweldsincident
(n=114)
Tabel 6 Veiligheidsgevoel

Altijd veilig
Vaak veilig, soms onveilig
Vaak onveilig
Ja
Nee

In Tabel 6 is te zien dat het veiligheidsgevoel ten opzichte van 2010 enigszins is verslechterd. Hoewel ons
geen exacte statistieken bekend zijn, prijzen diverse
mediaberichten in 2013 en 2014 de Arnhemse aanpak van uitgaansgeweld en zou de situatie zijn verbeterd. Feit blijft echter dat ruim tweederde van de bevraagde bezoekers weleens getuige is geweest van een
geweldsincident in het gebied.
Dat het veiligheidsgevoel mogelijk tegen de werkelijke ontwikkeling van de veiligheid ingaat is niet
vreemd. Dit wordt ook sterk beïnvloed door spraakmakende incidenten die de media halen. Daarnaast
speelt de grote zichtbaarheid van politie de laatste
jaren wellicht mee: incidenten worden voorkomen,
maar wie veel politie-inzet ziet, kan gaan denken dat
het daarom wel onveilig zal zijn.

Portiers en personeel
Ervaring bejegening door portier
(n=106)
Slachtoffer van discriminatie door portiers
of personeel (n=115)
Tabel 7 Discriminatie
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Prettig
Onprettig
Ja
Nee

% 2010
66,2
27,3
6,5

% 2014
55,2
41,4
3,4

onbekend

67,5
32,5

Een nader onderzoek naar zowel de objectieve veiligheid (aantal en aard van incidenten) als het veiligheidsgevoel en hun onderlinge relatie is gezien de
ontwikkelingen tussen 2010 en 2014 wenselijk.
De bejegening door portiers en in het bijzonder discriminatie aan de deur is met regelmaat onderwerp
van discussie als het om de Korenmarkt gaat. In Tabel 7 is te zien dat een kwart van de bevraagde bezoekers de bejegening door portiers als onprettig ervaart. Een ongeveer even groot aandeel geeft aan zelf
concreet slachtoffer te zijn geweest van discriminatie
in het gebied. Gezien de vergelijking die we m.b.t. de
bejegening door portiers kunnen maken met de situatie in 2010, lijkt het wel aannemelijk dat deze situatie de afgelopen jaren is verbeterd.

% 2010
55,2
41,4

% 2014
66,2
27,3

onbekend

26,1
73,9
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Bezoekfrequentie
en bezoekerswensen

Een veelgehoorde klacht onder ondernemers is dat men graag een
grotere, diversere doelgroep aan de Korenmarkt wil binden. Daarnaast
kan ook het vergroten van de bezoekfrequentie uiteraard bijdragen aan
de levensvatbaarheid van de ondernemingen in het gebied.
Helaas is eerder geen onderzoek gedaan naar de bezoekfrequentie. Buiten de vragenlijsten om is echter vernomen dat veel bezoekers nu
minder vaak komen dan in
het verleden. De resultaten
tonen echter nog altijd een
aanzienlijke vaste doelgroep:
43% komt minstens één
maal per week.

Figuur 2 Hoe vaak bezoekt men de Korenmarkt (n=116)
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Figuur 3 Genoemde impulsen om vaker de Korenmarkt te bezoeken
Opvallend is dat bij de redenen voor vaker bezoek
niet dezelfde punten de boventoon voeren als bij de
mogelijke imagoverbetering (zie eerder Figuur 1).
Ook hier mocht men twee punten kiezen uit een lijst
van zes. Meer aansprekende evenementen op de Korenmarkt lijkt wederom een sterk verbeterpunt.
Daarnaast blijkt dat van een betere uitstraling van de
horecagelegenheden (zowel interieur als exterieur)
meer effect te verwachten is dan van een betere uitstraling van de openbare ruimte. Desondanks lijken
beiden aandacht te behoeven.
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In de gevallen waarin de betere bereikbaarheid als
aanleiding voor vaker bezoek wordt genoemd, valt in
mondelinge toelichtingen op dat vrijwel nooit de
rechtstreekse bereikbaarheid vanuit het station (de
doorbraak) wordt genoemd, maar zeer regelmatig
gewezen wordt op het ontbreken van goed openbaar
vervoer tijdens de nachtelijke uren. Mogelijk genieten de bestaande nachttreinen en -bussen onvoldoende bekendheid, of sluiten frequentie of vertrektijden onvoldoende aan bij de vraag.
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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 de
bezoekers. Centraal staat de ervaring van de huidige bezoekers.
Door de diversiteit van de geïnterviewde groep, zijn
echter ook duidelijke signalen waarneembaar over de
visie van bezoekers op een toekomstige aanpak. Door
de vergelijking met eerder onderzoek in 2010 is goed
waarneembaar op welke punten er verbetering of
verslechtering is opgetreden.

>

De beoordeling van de bejegening door portiers
is verbeterd ten opzichte van vier jaar geleden.
Maar dat 25% van de bezoekers het slachtoffer is
geweest van discriminatie is nog erg hoog.

>

Waar in 2010 nog ruim 30% van de bezoekers
vond dat horecagelegenheden te vroeg dicht gingen, is dit in 2014 nog slechts een kleine 20%.
85% van de bezoekers is tevreden over het besluit de sluitingstijden te verruimen.

>

De Korenmarkt kent nog altijd een aanzienlijke
vaste doelgroep. 43% van de bezoekers komt
tenminste één maal per week. Mogelijk was deze
groep eerder groter: buiten de vragenlijsten om
kwam naar voren dat veel bezoekers nu minder
vaak komen dan in het verleden.

>

Gevraagd naar redenen om eventueel vaker het
gebied te bezoeken wordt met name het organiseren van aansprekende evenementen genoemd
als verbeterpunt.

>

Bezoekers geven verder aan dat een verbeterde
uitstraling van de horecagelegenheden (interieur
en exterieur) vaker bezoek zou kunnen stimuleren. In mindere mate speelt hierbij ook de uitstraling van de openbare ruimte een rol.

>

Het organiseren van meer aansprekende evenementen op de Korenmarkt lijkt wederom een
sterk verbeterpunt. Daarnaast laten de resultaten zien dat van een betere uitstraling van de horecagelegenheden (zowel interieur als exterieur)
meer effect te verwachten is dan van een betere
uitstraling van de openbare ruimte. Desondanks
lijken beiden aandacht te behoeven.

Dit onderzoek leidt tot de volgende conclusies:
>

>

Het aandeel bezoekers van buiten Arnhem is
afgenomen van ongeveer de helft in 2010 tot ongeveer een derde in 2014. Voor het vasthouden
en mogelijk weer vergroten van deze doelgroep
is zowel het algemene het imago van Arnhem als
uitgaansstad als het imago van de Korenmarkt
van doorslaggevend belang.
Het imago en de diversiteit aan aanbod worden
anno 2014 iets slechter beoordeeld dan anno
2010. De inspanningen van gemeente en ondernemers om de aantrekkelijkheid van het gebied
te vergroten heb niet geleid tot een betere waardering of een grotere tevredenheid.

>

Volgens de bezoekers van de Korenmarkt is het
imago het best te verbeteren door het vergroten
van de diversiteit aan horecagelegenheden en
het organiseren van meer evenementen.

>

Een uitbreiding van cameratoezicht of ‘meer
blauw op straat’ wordt niet als impuls voor het
gebied gezien. Voor de waardering van de Korenmarkt door de huidige bezoekers lijkt veiligheid een ondergeschikte rol te spelen.

>

Het veiligheidsgevoel van bezoekers is verslechterd. 45% van de bezoekers voelt zich wel eens
onveilig in het gebied, tegenover 34% in 2010.
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Bijlage
Verantwoording

Wij denken met dit onderzoek waardevolle informatie
aan te dragen in de discussie rondom de zorgen over
de Korenmarkt. 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 op enquêtes die zijn
afgenomen onder bezoekers in het Horecaconcentratiegebied (Korenmarkt, Varkensstraat, Duizelsteeg en
omliggende straten).
Hoewel deze analyse met de grootste zorgvuldigheid
tot stand is gekomen, beoogt het geen wetenschappelijke precisie na te streven. Uiteraard kan één en ander meer diepgravend worden onderzocht dan binnen
het bestek van deze analyse mogelijk is. Gelet op het
doel van de enquête (het geven van een eerste indruk)
en met het oog op de snelheid is er bewust voor gekozen een niet al te complexe wijze van data verzamelen
te hanteren.
Aan bezoekers is een 13-tal vragen gesteld, waarvan
de antwoorden direct zijn verwerkt in digitale of papieren lijsten. Daarnaast zijn aantekeningen gemaakt
van enkele veelvoorkomende opmerkingen. De interviews hebben plaatsgevonden op 18 en 19 juli en op
4 en 5 september.
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Bijlage
Vragen aan bezoekers
Hoe oud bent u?
 jonger dan 18 jaar
 18-21 jaar
 21-25 jaar
 25-30 jaar
 ouder dan 30 jaar

>

Hoe ervaart u de bejegening door portiers?
 prettig
 onprettig

>

Waar woont u?
 in Arnhem
 elders in de regio Arnhem-Nijmegen
 elders in Gelderland
 elders in Nederland
 buiten Nederland

Bent u weleens getuige geweest van een geweldsincident op of rond de Korenmarkt?
 ja
 nee

>

Bent u weleens het slachtoffer geweest van discriminatie door horecapersoneel of portiers op
of rond de Korenmarkt?
 ja
 nee

Bent u tevreden over het horeca-aanbod op en
rond de Korenmarkt?
 ja, tevreden
 nee, ontevreden

>

Wat van onderstaande is het meest van toepassing op de sluitingstijden op en rond de Korenmarkt?
 gelegenheden sluiten te laat
 de sluitingstijden zijn prima
 gelegenheden sluiten te vroeg

>

Enkele jaren geleden zijn de sluitingstijden verruimd. Wat vindt u daarvan?
 dit was een goed besluit
 dit was geen goed besluit
 weet niet

>

Hoe vaak bezoekt u over het algemeen horecagelegenheden op of rond de Korenmarkt?
 meerdere malen per week
 wekelijks
 een of enkele keren per maand
 minder dan een keer maand

>

Wat van de volgende zaken zou maken dat u de
horeca op en rond de Korenmarkt vaker zou bezoeken?
 meer daghoreca, of zaken die ook overdag
open zijn
 beter veiligheidsgevoel
 betere uitstraling van de openbare ruimte
 betere uitstraling van de horecagelegenheden
 meer evenementen
 betere bereikbaarheid

Hoe zou u het imago van de Korenmarkt omschrijven?
 goed
 matig
 slecht
Wat van de volgende zaken zou maken dat u de
Korenmarkt als horecagebied meer zou waarderen?
 grotere diversiteit aan horecagelegenheden
(voor verschillende doelgroepen)
 meer evenementen
 betere uitstraling van de openbare ruimte
 betere uitstraling van de horecagelegenheden
 meer cameratoezicht
 meer politie op straat
Wat van onderstaande is het meest van toepassing in het uitgaansgebied op en rond de Korenmarkt?
 ik voel mij altijd veilig
 ik voel mij meestal veilig / soms onveilig
 ik voel mij vaak onveilig

