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Inleiding

De gemeenteraad van Zaanstad heeft de opdracht om werk te maken van het inhalen van 

achterstanden in de openbare ruimte. Dit is naar aanleiding van de constatering van de raad dat 

bewoners (te) vaak klagen over het onderhoud van de openbare ruimte. Er is een startnotitie 

opgesteld: ‘Plan van aanpak inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte'. Onderdeel van het 

plan in deze startnotitie is dat bewoners vroegtijdig betrokken moeten worden bij het opstellen van 

het daadwerkelijke uitvoeringsplan en bij de prioritering van het inhalen van de achterstanden. 

Om de bewoners hier in deze fase erbij te betrekken is er allereerst een enquête opgesteld met 

vragen over het oordeel over de kwaliteit van de openbare ruimte en over het onderhoud daarvan in 

Zaanstad. Deze enquête is eind 2021 onder de aandacht gebracht onder de volgende groepen 

bewoners van Zaanstad:  

• leden van het Zaanpanel (via de e-mail);

• lezers van social media (zij konden via een link op de website naar de enquête); 

• en bewoners Zaandam Zuid en Assendelft Noord (via een huis-aan-huisbrief met oproep de 

enquête in te vullen via een link op de website van Zaanstad). 

Deze rapportage bevat de belangrijkste uitkomsten van de enquête. 

Bewoners van de wijken Zaandam Zuid en Assendelft Noord konden vervolgens nog opgeven voor 

één van de groepsgesprekken met de gemeente (ambtenaren en raadsleden) om door te praten 

over het onderhoud in de openbare ruimte in hún wijk. Deze gesprekken geven een verdere 

kwalitatieve verdieping geven op de uitkomsten van deze enquête. 
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Respons (n) op de enquête: 2.925

In totaal zijn er 2.925 enquêtes ingevuld. Het merendeel

(45%) van de respondenten heeft via de uitnodiging aan het

Zaanpanel de enquête ingevuld: 1.324. Van deze groep

inwoners wonen 132 respondenten in Zaandam Zuid en 93 in

Assendelft Noord (grijs in de eerste twee kolommen in de

figuur hiernaast). Verder heeft 39% van de respondenten de

enquête via de oproep in de social media ingevuld: 1.132.

Van deze groep wonen 94 in Zaandam Zuid en 76 in

Assendelft Noord (geel). De huis-aan-huisbrieven in

Zaandam Zuid en Assendelft Noord leidden tot 214 resp. 255

respondenten. In totaal tellen beide wijken 440 resp. 424

respondenten.

In de rapportage ligt de nadruk op de resultaten voor de twee

wijken. Deze worden ook vergeleken ‘overig Zaanstad’ (dus

met de respondenten uit het Zaanpanel en social media die

niet in een van deze twee wijken wonen). Omdat deze laatste

groep groot van omvang is en veel uitkomsten vergelijkbaar

zijn met het totaal van alle respondenten, wordt het ‘totaal’ in

de grafieken niet getoond.

1 mét de mogelijkheid een papieren versie toegestuurd te krijgen.
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Responsverdeling naar wijk

Uit de grafiek blijkt duidelijk 

de oververtegenwoordiging 

van Zaandam Zuid en 

Assendelft Noord. Dit is een 

bedoeld effect van de huis-

aan-huis-brieven in deze 

wijken. 

Een groot aantal wijken kent 

ook een hoog aantal 

respondenten. Voor nadere 

gebiedsanalyse zouden hun 

antwoorden meegenomen 

kunnen worden. 
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Vindt men de buurt een prettige woonbuurt?

Bewoners in Assendelft Noord zijn vaker (vrij) positief over de eigen buurt dan in 

Zaandam Zuid (74% resp. 64%). In Zaandam Zuid vindt 15% de eigen buurt niet (zo) 

prettig; in Assendelft Noord is dat iets lager.

Van de overige respondenten is ruim driekwart (vrij) positief* over de eigen buurt. 

*Overigens zijn de respondenten van het Zaanpanel zijn vaker (vrij) positief over de eigen buurt is (82%). 
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Oordeel kwaliteit drietal onderhoudsaspecten

Over het algemeen is het oordeel over het onderhoud van beplanting en groen (uitgedrukt in een 

rapportcijfer) minder positief dan over het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden en het 

onderhoud van speelplekken (5,5 ten opzichte van 5,8 resp. 6,0). Opvallend is het hogere cijfer (6,3) 

in Assendelft Noord over het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden. Over het onderhoud van 

speelplekken oordeelt men met het rapportcijfer 6,0 (vrijwel) unaniem. 
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Oordeel specifieke onderhoudswerkzaamheden

Het legen van ondergrondse afvalcontainers en het legen van de afvalbakken wordt door de 

respondenten buiten Zaandam Zuid en Assendelft Noord hoger beoordeeld (6,7 resp. 6,3). Deze is dat 

deze onderhoudswerkzaamheden én het weghalen van afval naast de containers worden (iets) beter  

beoordeeld dan in Zaandam Zuid en Assendelft Noord. Het legen van ondergrondse afvalcontainers 

krijgt in Zaandam Zuid een 5,9; het legen van afvalbakken krijgt in Assendelft Noord een 5,7. 

Maar liefst zes van de negen werkzaamheden scoren onvoldoende in de ogen van de respondenten. 

Het laagste cijfer betreft het verwijderen van hondenpoep uit het groen. 

rapportcijfer aantal specifieke 

onderhoudswerkzaamheden

 in de buurt

Zaandam 

Zuid

Assendelft 

Noord

overig social 

media/

Zaanpanel gemiddeld

ondergrondse afvalcontainers legen 5,9 6,4 6,7 6,5

afvalbakken legen 6,0 5,7 6,3 6,2

afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet 5,0 5,4 5,6 5,5
onkruid verwijderen uit beplanting en gazon 4,9 5,3 4,8 4,9
zwerfvuil verwijderen uit de stoepen/goten/straten 4,7 5,0 5,0 4,9
onkruid verwijderen uit stoepen/goten/straten 4,7 5,0 4,8 4,8
zwerfvuil verwijderen uit het groen 4,7 4,9 4,6 4,7

hondenpoep verwijderen uit stoepen/goten/straten 4,5 4,9 4,7 4,7

hondenpoep verwijderen uit het groen 4,1 4,3 4,1 4,1
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Veel onderhoudswerkzaamheden in de 

openbare ruimte worden belangrijk gevonden

Het legen van afvalbakken en ondergrondse afvalcontainers, het verwijderen van zwerfvuil en afval 

dat naast afvalcontainers wordt geplaatst wordt door vrijwel iedereen - 95% of hoger - (heel) 

belangrijk gevonden.

Hondenpoep uit het groen verwijderen of het verwijderen van onkruid uit beplanting en gazon wordt 

minder vaak als héél belangrijk gevonden; opmerkelijk is dat men voor het eerstgenoemde 

onderhoud eerder het laagste rapportcijfer gaf: 4,1 gemiddeld. 
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Zaandam Zuid – vergelijkbaar beeld  

62%

68%
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94%
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zwerfvuil verwijderen in het groen

zwerfvuil verwijderen uit stoepen/goten/straten

afvalbakken legen

afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet
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Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt men onderstaande onderhoudswerkzaamheden 
in Zaandam Zuid?

(heel) belangrijk neutraal (heel)onbelangrijk

Het legen van ondergrondse afvalcontainers, 

het verwijderen van afval naast 

afvalcontainers, het legen van afvalbakken 

en het verwijderen van zwerfvuil  wordt door 

vrijwel iedereen (in Zaandam Zuid)  - 94% of 

hoger - (heel) belangrijk gevonden.

De rapportcijfers die men uitdeelt men name 

voor eerstgenoemde werkzaamheden lager 

dan gemiddeld in Zaanstad. 

rapportcijfer aantal specifieke 

onderhoudswerkzaamheden

 in de buurt

Zaandam 

Zuid gemiddeld

ondergrondse afvalcontainers legen 5,9 6,5

afvalbakken legen 6,0 6,2

afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet 5,0 5,5
onkruid verwijderen uit beplanting en gazon 4,9 4,9
zwerfvuil verwijderen uit de stoepen/goten/straten 4,7 4,9
onkruid verwijderen uit stoepen/goten/straten 4,7 4,8
zwerfvuil verwijderen uit het groen 4,7 4,7

hondenpoep verwijderen uit stoepen/goten/straten 4,5 4,7

hondenpoep verwijderen uit het groen 4,1 4,1
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Assendelft Noord – vergelijkbaar beeld 
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hondenpoep verwijderen van stoepen/goten/straten

zwerfvuil verwijderen in het groen

zwerfvuil verwijderen uit stoepen/goten/straten

afvalbakken legen

afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet

ondergrondse afvalcontainers legen

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt men genoemde onderhoudswerkzaamheden in 
Assendelft Noord?

(heel) belangrijk neutraal (heel)onbelangrijk

Het legen van ondergrondse afvalcontainers, het 

verwijderen van afval naast afvalcontainers, het 

legen van afvalbakken en het verwijderen van 

zwerfvuil  wordt door vrijwel iedereen (in 

Assendelft Noord)  - 92% of hoger - (heel) 

belangrijk gevonden.

De rapportcijfers die men uitdeelt zijn grotendeels 

vergelijkbaar met die van heel Zaanstad; onkruid 

verwijderen krijgt in deze wijk een hoger cijfer.. 

rapportcijfer aantal specifieke 

onderhoudswerkzaamheden

 in de buurt

Assendelft 

Noord gemiddeld

ondergrondse afvalcontainers legen 6,4 6,5

afvalbakken legen 5,7 6,2

afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet 5,4 5,5
onkruid verwijderen uit beplanting en gazon 5,3 4,9
zwerfvuil verwijderen uit de stoepen/goten/straten 5,0 4,9
onkruid verwijderen uit stoepen/goten/straten 5,0 4,8
zwerfvuil verwijderen uit het groen 4,9 4,7

hondenpoep verwijderen uit stoepen/goten/straten 4,9 4,7

hondenpoep verwijderen uit het groen 4,3 4,1
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Rangorde onderhoudswerkzaamheden

De respondenten zijn gevraagd deze onderhoudswerkzaamheden in de openbare 

ruimte in rangorde te plaatsen (van heel belangrijk naar niet of minder belangrijk). 

De werkzaamheden van het legen van ondergrondse afvalcontainers en het 

weghalen van afval rond de afvalcontainers komen bovenaan alle lijsten. 

Onkruid verwijderen uit beplanting en gazon en hondenpoep uit het groen staan 

overal  onderaan. 
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afvalbakken legen (3)

zwerfvuil verwijderen uit stoepen/goten/straten (4)

zwerfvuil verwijderen uit het groen (5)

hondenpoep opruimen uit stoepen/goten/straten (6)

onkruid verwijderen uit stoepen/goten/straten (7)

hondenpoep opruimen uit het groen (8)

onkruid verwijderen uit beplanting en gazon (9)

rangorde van de meest tot minst belangrijke onderhoudswerkzaamheden 
(alle respondenten)
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Rangorde Zaandam Zuid
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afval weghalen dat naast afvalcontainers is gezet (1)
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zwerfvuil verwijderen uit stoepen/goten/straten (3)

afvalbakken legen (4)

zwerfvuil verwijderen uit het groen (5)

hondenpoep opruimen uit stoepen/goten/straten 96)

onkruid verwijderen uit stoepen/goten/straten (7)

hondenpoep opruimen uit het groen (8)

onkruid verwijderen uit beplanting en gazon (9)

rangorde (meest/minst) belangrijke onderhoudswerkzaamheden Zaandam Zuid

Ook in Zaandam Zuid staat het legen van ondergrondse afvalcontainers en het 

weghalen van afval rondom die containers bovenaan de lijst. In Zaandam Zuid 

staat op het verwijderen van zwerfvuil uit goten/stoepen/straten op de derde 

plaats.

Onkruid verwijderen uit beplanting en gazon en hondenpoep uit het groen staan 

onderaan. 
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Rangorde Assendelft Noord 

Ook in Assendelft Noord staat het legen van ondergrondse afvalcontainers en het 

weghalen van afval rondom die containers bovenaan de lijst. In Assendelft Noord 

staat op nummer 3 het legen van afvalbakken. 

Onkruid verwijderen uit beplanting en gazon en hondenpoep uit het groen staan 

onderaan. 
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Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) Zaanstad 

Bijna tweederde van de respondenten kent 

het meldpunt openbare ruimte (MOR). 

In Zaandam Zuid blijkt de bekendheid iets 

minder groot (59%). 

Van degenen die het meldpunt openbare 

ruimte kennen, heeft tweederde deel het 

afgelopen jaar een melding gedaan. In 

Zaandam Zuid en Assendelft Noord ligt dit 

percentage wat hoger.

66%

59%

63%

34%

41%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

overig Zaanstad

Zaandam Zuid

Assendelft Noord

Bekend met het meldpunt Meldingen Openbare Ruimte van de 
gemeente Zaanstad?

ja nee

66%

71%

72%

29%

26%

26%

5%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

overig Zaanstad

Zaandam Zuid

Assendelft Noord

Heeft in het afgelopen jaar een melding gedaan over de openbare 
ruimte bij de gemeente 

ja nee kan ik me niet herinneren



PAGINA resultaten enquêteonderzoek onderhoud openbare ruimte16

Tevreden over de afhandeling?

Van de respondenten die vorig 

jaar een melding hebben 

gedaan is rond de helft tevreden 

en ruim rond  40% ontevreden 

over de afhandeling. 

Van degenen die ontevreden* 

zijn  geeft rond de 40% aan dat 

dit komt omdat men er niets 

over heeft terug gehoord. Ruim 

30% geeft aan dat het oplossen 

te lang duurde. Daarnaast geeft 

49% van de respondenten die 

ontevreden zijn dat het dit om 

een andere reden is. 

* Men kon meer dan één reden geven
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Zaanstad heeft voor haar inwoners de website 

Buitengewoon. Deze website bevat allerhande 

informatie over de buitenruimte van Zaanstad en wat 

de gemeente doet en wat de inwoners zelf mogen en 

kunnen doen. 

In de enquête is gevraagd of men deze website kent. 

De bekendheid met is niet groot: een van de vijf 

respondenten kent de site, alleen in Zaandam Zuid is 

deze groter (25%). 

Ongeveer tweederde van de respondenten heeft de 

site het afgelopen bezocht. Men is gevraagd hun 

oordeel te geven over de informatie op deze website: 

het merendeel van alle respondenten heeft een 

neutrale mening en ruim 40% is (heel) tevreden. 

Ontevreden is dus maar een klein deel. 

In Zaandam Zuid is het verschil tussen neutraal en 

(heel) tevreden groter. 

Website www.Buitengewoon.Zaanstad.nl 
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Aan degenen die hebben aangegeven de site het afgelopen jaar te hebben bezocht is 

gevraagd hun oordeel te geven over de informatie op deze website. Het merendeel 

heeft geen uitgesproken mening: 48% van respondenten (overig Zaanstad) heeft een 

neutrale mening en 44% is (heel) tevreden. In Zaandam Zuid is 56% neutraal en 39% 

(heel) tevreden. In Assendelft Noord is een relatief groter deel tevreden (54%). 

Tevreden over de website?

8%
6%

2%

48%

56%

44%44%

39%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

overig Zaanstad Zaandam Zuid Assendelft Noord

Hoe tevreden of ontevreden is men over de 
informatie op deze website?

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden
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Informatiebronnen en wat men ervan vindt

Via welke bron(nen) laat men zich (weleens) 

informeren over de openbare ruimte? 

Ruim de helft van de respondenten laat zich 

informeren via Zaanstad Journaal en het 

Noordhollands Dagblad. In Zaandam Zuid en 

Assendelft Noord ligt dat percentage net over de 

helft, met 51%. Bewonersbrieven ‘scoren’ hoger in 

deze wijken. Via social media laat men zich ook 

informeren, dit geldt voor 36% tot 43% van de 

respondenten. 

Opvallend is dat bewoners van Assendelft 

Noord vaker (heel) tevreden zijn over de manier 

waarop men wordt geïnformeerd dan in 

Zaandam Zuid en overig Zaanstad. In Zaandam 

Zuid en overig Zaanstad is de ontevredenheid 

hierover hoger (23% resp. 24%). 

informatiebronnen
overig

Zaandam 

Zuid

Assendelft 

Noord

via Zaanstad Journaal, Noordhollands Dagblad of een andere krant65% 51% 51%

via bewonersbrieven 41% 47% 60%

via social media 43% 36% 43%

via www.zaanstad.nl 31% 28% 31%

anders 11% 11% 6%

via www.buitengewoon.zaanstad.nl 6% 6% 5%

men mocht meer dan 1 antwoord geven 198% 179% 196%

24% 23% 18%

48% 52%
48%

28% 25%
34%
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tevreden of ontevreden over de manier waarop  men wordt 
geïnformeerd over werkzaamheden in de openbare ruimte

(heel) ontevreden neutraal (heel) tevreden


