


DATA VAN HET VERZORGINGSGEBIED WIJCHEN CENTRUM VOLGENS ONDERZOEK LOCATUS

Naam Kolom Score voor Wijchen Betekenis dec-12
WinkelgebiedID 48 Uniek nummer toegekend aan een winkelgebied.

Naam Centrum Wychen Een concentratie van minimaal 5 winkelunits met detailhandelactiviteiten.

Woonplaats Wijchen Woonplaats

Gemeente Wijchen Gemeente

Provincie Gelderland Provincie

WgebHoofdType Centraal Winkelgebiedstypering op hoofdniveau; centraal, ondersteunend of verspreide bewinkeling. 

WgebTypering Hoofdwinkelgebied klein Verbijzondering van winkelgebiedsindeling van Locatus

Inw_Wpl 35.935 Aantal inwoners van de betreffende woonplaats.

Inw_02_km 29.247 Inwoners binnen een straal van 2 km van het winkelgebied.

Inw_05_km 51.195 Inwoners binnen een straal van 5 km van het winkelgebied.

Inw_10_km 220.088 Inwoners binnen een straal van 10 km van het winkelgebied.

VKP_Tot 116 Aantal verkooppunten binnen de detailhandel in het winkelgebied.

WVO_Tot 20.451 Winkelverkoopvloeroppervlak van alle winkels in het winkelgebied.

VKP_Dag 27 Aantal verkooppunten in het winkelgebied gericht op dagelijkse artikelen .

WVO_Dag 6.651 Winkelverkoopvloeroppervlak van alle winkels die vallen binnen de categorie dagelijks in het geselecteerde winkelgebied.

VKP_Ndag 89 Aantal verkooppunten in het winkelgebied gericht op niet-dagelijkse goederen.

WVO_Ndag 13.800 Winkelverkoopvloeroppervlak van alle winkels die vallen binnen de categorie niet-dagelijks in het geselecteerde winkelgebied.

VKP_Sup 4 Aantal supermarkten in het winkelgebied.

WVO_Sup 4.520 Winkelverkoopvloeroppervlak van alle supermarkten in het winkelgebied.

VKP_Dienst 55 Aantal verkooppunten in het winkelgebied gericht op leisure en dienstverlening.

VKP_Leeg 11 Aantal leegstaande winkelpanden.

WVO_Leeg 2.404 Winkelverkoopvloeroppervlak van de leestaande panden in het winkelgebied.

WVO_Doel 2.224 Winkelverkoopvloeroppervlak van alle winkels uit de groep 'In & Om Huis'. 

Ndag_InwPrim 18.840 Aantal inwoners binnen het primaire verzorgingsgebied voor niet-dagelijkse aankopen.

Ndag_InwSec 40.540 Aantal inwoners binnen het primaire en secundaire verzorgingsgebied voor niet-dagelijkse aankopen.

Ndag_StdCons 33.438 Aantal consumenten dat theoretisch gezien al hun niet-dagelijkse aankopen verricht in het winkelgebied.

Ndag_Inkom 98 Geindexeerd inkomen per inwoner binnen niet-dagelijks verzorgingsgebied. (Nederland is op 100 gesteld)

Ndag_Binding 83 Binding; percentage inwoners dat het winkelgebied theoretisch aan zich kan binden voor niet-dagelijkse aankopen.

Ndag_Score Zeer Hoog Beoordeling van het verzorgingsgebied ten opzichte van vergelijkbare winkelgebieden voor niet-dagelijkse aankopen.

Dag_InwPrim 18.261 Aantal inwoners binnen het primaire verzorgingsgebied voor dagelijkse aankopen.

Dag_InwSec 36.850 Aantal inwoners binnen het primaire en secundaire verzorgingsgebied voor dagelijkse aankopen.

Dag_StdCons 29.244 Aantal consumenten dat theoretisch gezien al hun dagelijkse aankopen verricht in het winkelgebied.

Dag_Inkom 99 Geindexeerd inkomen per inwoner binnen dagelijks verzorgingsgebied. (Nederland is op 100 gesteld)

Dag_Binding 45 Binding; percentage inwoners dat het winkelgebied theoretisch aan zich kan binden voor dagelijkse aankopen.

Dag_Score Midden Beoordeling van het verzorgingsgebied ten opzichte van vergelijkbare winkelgebieden voor dagelijkse aankopen.

Inw_Wpl_Klasse 030000 <= Inwklasse <050000 Klasse waarbinnen het inwonersaantal van de betreffende woonplaats valt.

VKP_Tot_Klasse 100<VKP<=200 Klasse waarbinnen het totale aantal verkooppunten van het betreffende winkelgebied valt.

WVO_Tot_Klasse 10000<WVO<=25000 Klasse waarbinnen het totale aantal winkelverkoopvloeroppervlak van het betreffende winkelgebied valt.
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