Een markt op IJb
IJburg?
Belangrijkste resultaten internetpeiling inwoners Zeeburg
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•
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Inwoners zijn bijna zonder uitzondering positief over een markt op IJburg. De markt wordt
vooral geassocieerd met gezelligheid, maar ook met de (verse) producten die er te koop zijn.
Het gros van de respondenten bezoekt de markt. Op dit moment wordt met name de Dappermarkt bezocht. Het grootste deel van de marktbezoekers gaat minder dan eens per maand naar
de markt, terwijl een kwart minimaal eens per week naar de markt gaat.
Het merendeel van de respondenten ondersteunt het idee om in IJburg een markt op te zetten,
omdat een markt volgens de respondenten meer levendigheid in IJburg brengt, en daarmee ook
bijdraagt aan de buurtvorming. Ook zou de markt een welkome aanvulling vormen op het huidige winkelaanbod.
Een grote groep respondenten verwacht dan ook een IJburgse markt te bezoeken. Een derde
van de respondenten geeft aan dit wekelijks te zullen doen. Van de respondenten uit IJburg
geeft driekwart aan de markt wekelijks te zullen bezoeken.
De kwaliteit van het (vooral dagelijkse) productaanbod is essentieel. Respondenten noemen
groente/fruit vaak als product waarvoor men naar de markt zal komen.
De markt moet gehouden worden op dag en tijdstip waarop relatief veel inwoners van Zeeburg
vrij zijn, zo is de overwegende mening. De zaterdag wordt hierbij het vaakst genoemd. Er is
een voorkeur voor een dagmarkt, die opent om 9.00 of 10.00 en eindigt tussen 17.00 en
18.00.
Veruit het meest belangrijke aspect van de markt wordt het productaanbod gevonden, en dan
vooral de kwaliteit ervan. Sfeer en gezelligheid alsmede een goede bereikbaarheid per fiets
worden tevens van groot belang geacht. De bereikbaarheid per auto wordt minder belangrijk
geacht.
Een deel van de respondenten wil dat de markt verrijkt wordt met horecavoorzieningen, dit
versterkt ook het (gezochte) gezellige karakter van de markt.

Met behulp van een aantal open vragen is getracht meer (kwalitatief) inzicht te krijgen in de wensen
voor een IJburgse markt.

Een markt op IJburg, hoe moet deze er uit zien?
•
•
•

Gezellig, sfeervol, vrolijk en fris
Kleurrijk en kleinschalig
Verse producten, producten van hoge kwaliteit

Hoe kan een markt op IJburg vernieuwend en onderscheidend zijn?
•
•
•

Moet en kan een markt wel vernieuwend zijn?
Trendy, passend bij samenstelling van de bevolking
Op basis van het productaanbod (biologisch, verantwoord, bijzondere producten, wisselende thema’s)

Hoe krijgen ondernemers op een markt op IJburg u (toch) als vaste klant?
•
•
•

Door een goed productaanbod neer te zetten
Tegen een scherpe prijs
In een gezellige setting

1

