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34% heeft in de afgelopen 3 maanden iets gemeld

Van de Alkmaarders díe iets gemeld hebben, doet 30% melding via www.alkmaar.nl/melding-doen of 

per e-mail, 30% belt met 0900-8844 en 25% neemt telefonisch contact op met de gemeente.

n=921

Heeft u in de afgelopen 3 maanden wel eens een melding gedaan bij de gemeente Alkmaar of politie?
Denk aan meldingen als bijv. onderhoud, putdeksels, zwerfvuil, defecte lantaarnpaal, overlast, veiligheid, verkeersovertredingen, vrachtverkeer o.i.d.
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10%
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Ja, door te bellen met 112

Ja, door persoonlijk langs te gaan/af te spreken met
gemeente

Ja, door te bellen met de gemeente (14072)

Ja, digitaal via www.alkmaar.nl/melding-doen of
per e-mail

Ja, door te bellen met 0900-8844

Nee, ik heb afgelopen 3 maanden niets gemeld

alkmaar.nl/melding
-doen of mail

30%

persoonlijk 
gesprek

8%
bellen met 0900-

8844
30%

bellen met 112
7%

bellen met de 
gemeente (14072)

25%

n=274 melders

http://www.alkmaar.nl/melding-doen
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Is er actie ondernomen op de melding?

3

In 23% van de gevallen is/wordt geen actie ondernomen. In 13% van de gevallen wordt het niet 

opgelost. In 6% van de gevallen is de melding nog in behandeling. Frequent hoort de melder niets na 

zijn of haar melding zo blijkt uit de open antwoorden.

In 35% van de gevallen is/wordt het probleem opgelost, afgehandeld

23%

6%

13%

23%

35%

Anders

Nee, het is nog in behandeling

Ja, maar het is niet opgelost/ afgehandeld / geen hulp
geboden

Nee, en er wordt ook geen actie ondernomen, de melding is
alleen geregistreerd

Ja, en het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

n=274

Een greep uit de 72 reacties in categorie anders:

“Nog niet in behandeling genomen c.q. geen 

feedback gehad. Situatie is onveranderd.”

“We hebben het probleem,' verkeer’ aangekaart 

bij de gemeente. Ook het parkeerprobleem. Maar 

je hoort helemaal niks!”

“Geen idee, ik heb niets meer terug gehoord.” 

“Tijdelijk opgelost, twee dagen later was de 

situatie weer hetzelfde.”

“Het is al 3 jaar in behandeling maar gemeente 

doet niets.”

“Het duurt veel te lang voordat er iets wordt 

opgelost.”

“Weet niet wat de status is”
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27%                        17%                         19%                      20%                     17%

Burger Inspanning Score (BIS)

Alkmaar BIS 2,8

✓ Gemeente BIS 2,7

✓ Politie BIS 3,0 
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In 44% van de gevallen kostte het de melder (zeer) veel moeite. In 17% van de gevallen kostte het zeer 

weinig moeite om de melding opgelost te krijgen. De BIS is gemiddeld 2,8 op een schaal van 1 tot 5. 

De burger moet veel moeite doen – Burger Inspanning Score (BIS)

Hoeveel moeite heeft het u persoonlijk gekost om het door u gemelde probleem of verzoek opgelost te krijgen?*

30%
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16%

18%

19%
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20%

22%

15%

19%

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

Gemeente

Politie 3,0

2,7

* De Burger Inspanning Score is uitgesplitst in meldingen bij de Politie (mensen die 0900-8844 of 112 hebben gebeld, dia 2) en mensen die melding bij de gemeente Alkmaar hebben gedaan.
Een melding bij de politie is uiteraard van andere aard en vraagt doorgaans om meer urgentie of direct handelen. De bij de gemeente geuite meldingen krijgen een BIS van 2,7; het kost de  
burger (zeer)  veel moeite om iets gedaan of een situatie verbeterd te krijgen en frequent wordt niet gereageerd op een melding zo blijkt uit de open antwoorden– dia 3.

2,8

n=271
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Hoeveel moeite heeft het u persoonlijk gekost om het door u gemelde probleem of verzoek opgelost te krijgen?

5

De ervaringen van bewoners hoe met melding, verbetersuggestie of klacht wordt omgegaan, verschilt per 

wijk. In Overdie en Zuid, Graft/Schermer en het Centrum kost het inwoners relatief veel moeite.

Burger Inspanning Score (BIS) per wijk

3,3

3,1

2,9

2,9

2,8

2,8

2,7

2,6

2,5

2,1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Daalmeer/Koedijk

Huiswaard/Vroonermeer

West

Oudorp

De Mare

Alkmaar gemiddeld

Centrum

Graft-De Rijp/Schermer

Zuid

Overdie

n=271

Denk aan meldingen als bijv. onderhoud, putdeksels, zwerfvuil, defecte lantaarnpaal, overlast, veiligheid, verkeersovertredingen, vrachtverkeer o.i.d.

Zeer veel moeite Zeer weinig moeite
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CRITICASTERS PASSIEVEN PROMOTORS
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22% van de Alkmaarders beveelt zijn of haar eigen buurt aan

25% 53% 22%

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

Alkmaar gemiddeld

Criticasters (score 0-6) Passief tevredenen (7 of 8) Promotors (9 of 10)

Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat u uw eigen buurt 
zou aanbevelen aan anderen?

In Alkmaar wonen meer criticasters (25%) dan promotors van de eigen buurt (22%)*

n=817

* Zie dia 38 voor een uitleg over de aanbevelingsscore (Net Promotor Score)
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In Oudorp de hoogste aanbevelingsscore en de meeste promotors

Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat u uw eigen buurt zou aanbevelen aan anderen?

In West en Oudorp de meeste promotors van de eigen buurt (31%). In Overdie 15% promotors en 37% 

criticasters. In De Mare beveelt slechts 11% de eigen buurt aan.

n=817

37%

32%

26%

25%

27%

24%

18%

21%
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19%

48%

57%

56%

53%

47%
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52%

47%

50%

15%
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22%

26%

22%

21%

27%

31%

31%
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Overdie

De Mare
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Alkmaar gemiddeld

Centrum

Zuid

Huiswaard/Vroonermeer

Graft-De Rijp/Schermer
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Oudorp

Criticasters (score 0-6) Passief tevredenen (7 of 8) Promotors (9 of 10)

Net Promotor Score

12

8

6

3

-1
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-2

-8

-22

-22
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Aanbevelen van de buurt vs. de moeite om iets te verbeteren 

Burger Inspanning Score versus de aanbevelingsscore (NPS) van Alkmaarders

Als het je persoonlijk minder moeite kost om een probleem in de straat opgelost te krijgen, dan ben 

je eerder geneigd je eigen buurt of stad aan te bevelen.

n=765
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Aanbevelen van de buurt in relatie tot rapportcijfer veiligheid

Rapportcijfer veiligheid versus de Aanbevelingsscore (NPS) van Alkmaarders

Als de buurt als veilig wordt ervaren, zijn bewoners eerder geneigd hun eigen buurt aan te bevelen. 

De bewoners die hun buurt aanbevelen, geven gemiddeld een rapportcijfer 7 of hoger voor veiligheid.

n=811
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Neem maatregelen die de 

veiligheid vergroten en 

handhaaf erop. Er gaat plichts-

en normbesef vanuit en het 

vergroot het woon- en 

leefgenot van de Alkmaarders, 

die dat vervolgens ook 

zichtbaar uitdragen door de 
buurt aan te bevelen.
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Tal van verbetersuggesties voor Alkmaar

Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

Dit buurtonderzoek heeft 66 klachten en 220 verbetersuggesties voor Alkmaar opgeleverd.

In de volgende sheets per Alkmaarse wijk de verbetersuggesties. 

Ik heb een klacht
14%

Ik heb een 
verbetersuggestie/idee

31%
Niets, sla deze vraag over

55%

n=723

* In een separaat excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties per wijk en straat weergegeven, zodat 
gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en/of politie/wijkagent deze (alsnog) kan oppakken
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Resultaten Oudorp

Wat zegt Oudorp en wat zegt Alkmaar Oudorp
n=107

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,4 7,3 +0,1 101

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,8 6,9 -0,1 99

% buurt is erop vooruitgegaan 26% 25% +1 104

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 36% 45% -9 80

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 20% 28% -8 71

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 52% 51% +1 102

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 44% 42% +2 105

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 13% 11% +2 118

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 17% 23% -6 74

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 85% 84% +1 101

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 44% 32% +12 138

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 26% 17% +9 153

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 33% 35% -2 94

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,9 2,8 +0,1 104

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

+12 -2 +14

% promotors van de eigen buurt 31% 22% +9 141
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Verbetersuggesties Oudorp
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

“Aan de Hoornseweg is een fietspad, 

die afgesloten hoort te zijn met 

afzinkbare palen. Helaas hebben te 

veel personen de sleutel hiervan 

zodat de palen in de praktijk het hele 

jaar naar beneden staan. Hierdoor 

heeft het doorgaande verkeer, 

ondanks de toezegging van de 

wethouder vrij spel.”

“De Prunuslaan stond vol prunussen maar 

omdat er zoveel weg zijn, ziet wat er nog 

staat er armoedig uit. Op het uitlaatveldje 

stonden prachtige hoge bomen, blikseminslag 

heeft er al een aantal geveld. Vervanging zou 

fantastisch zijn."

* Dit is een wordcloud met een aantal suggesties in Oudorp. In een separaat excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat weergegeven, zodat 
gemeente Alkmaar/Stadswerk072/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken
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Resultaten Graft De Rijp/Schermer

Wat zegt Graft-De Rijp/ Schermer en wat zegt Alkmaar Graft-De Rijp/Schermer
n=96

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,6 7,3 +0,3 104

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 7,2 6,9 +0,3 104

% buurt is erop vooruitgegaan 16% 25% -9 64

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 48% 45% +3 107

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 27% 28% -1 96

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 72% 51% +21 141

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 57% 42% +15 136

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 20% 11% +9 182

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 49% 23% +26 213

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 89% 84% +5 106

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 28% 32% -4 88

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 33% 17% +16 194

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of 
politie)

42% 35% +7 120

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,6 2,8 -0,2 93

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

6 -2 +8

% promotors van de eigen buurt 27% 22% +5 123
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Verbetersuggesties Graft De Rijp/Schermer (1)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in Graft-De Rijp/Schermer. In een separaat excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken
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Verbetersuggesties Graft De Rijp/Schermer (2)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in Graft-De Rijp/Schermer. In een separaat excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

Er wordt behoorlijk hard gereden Kopdammerdijk     Verkeersdrempels en handhaving Raadhuisstraat
Misschien eenrichtingsverkeer voor de Rechtestraat

“Maak van het 

voetbalveld, crossveld en 

basketbalveld één 

multifunctioneel veld en 

wat overblijft, wordt 

parkeergelegenheid.” 

Boeijerstraat

Kin 
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Resultaten Wijk Zuid

Wat zegt Zuid en wat zegt Alkmaar Zuid
n=93

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,3 7,3 0 100

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,6 6,9 -0,3 96

% buurt is erop vooruitgegaan 31% 25% +6 124

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 51% 45% +6 113

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 23% 28% -5 82

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 55% 51% +4 108

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 46% 42% +4 110

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 8% 11% -3 73

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 32% 23% +9 139

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 79% 84% -5 94

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 22% 32% -10 69

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 12% 17% -5 71

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 29% 35% -6 83

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,5 2,8 -0,3 89

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

-1 -2 +1

% promotors van de eigen buurt 22% 22% 0 100
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Verbetersuggesties wijk Zuid
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt? *

* Dit is een wordcloud met een aantal suggesties in wijk Zuid. In een separaat excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat weergegeven, zodat gemeente 
Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

“Maak hier afgebakende 

parkeerplekken voor kleine auto's. 

Soms staan hier grote bussen omdat 

je er mag parkeren, hoe onhandig 

dat ook is.” 1e Landdwarsstraat
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Resultaten Overdie

Wat zegt Overdie en wat zegt Alkmaar Overdie
n=67

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 6,8 7,3 -0,5 93

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,6 6,9 -0,3 96

% buurt is erop vooruitgegaan 24% 25% -1 96

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 54% 45% +9 120

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 29% 28% +1 104

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 67% 51% +16 131

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 57% 42% +15 136

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 8% 11% -3 73

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 28% 23% +5 122

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 83% 84% -1 99

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 51% 32% +19 159

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 15% 17% -2 88

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 29% 35% -6 83

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,1 2,8 -0,7 75

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

-22 -2 -20

% promotors van de eigen buurt 15% 22% -7 68
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Verbetersuggesties Overdie
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in Overdie. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken.

De bestrating van de Brederostraat vernieuwen
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Resultaten West

Wat zegt West en wat zegt Alkmaar West
n=139

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,3 7,3 0 100

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,8 6,9 -0,1 99

% buurt is erop vooruitgegaan 31% 25% +6 124

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 44% 45% -1 98

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 27% 28% -1 96

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 44% 51% -7 86

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 39% 42% -3 93

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 15% 11% +4 136

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 16% 23% -7 70

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 84% 84% 0 100

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 33% 32% +1 103

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 8% 17% -9 47

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 31% 35% -4 89

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,9 2,8 +0,1 104

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

+8 -2 +10

% promotors van de eigen buurt 31% 22% +9 141
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Verbetersuggesties West
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in West. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

Spiegel langs de Aart de Gelderlaan als je van de Rubenslaan komt
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Resultaten Huiswaard/Vroonermeer

Wat zegt Huiswaard/Vroonermeer en wat zegt Alkmaar Huiswaard/
Vroonermeer n=102

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,4 7,3 +0,1 101

Rapportcijfer voor Veiligheid in de buurt 7,1 6,9 +0,2 103

% buurt is erop vooruitgegaan 24% 25% -1 96

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 40% 45% -5 89

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 30% 28% +2 107

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 42% 51% -9 82

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 36% 42% -6 86

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 9% 11% -2 82

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 9% 23% -14 39

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 89% 84% +5 106

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 40% 32% +8 125

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 20% 17% +3 118

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 45% 35% +10 129

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

3,1 2,8 +0,3 111

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

3 -2 +5

% promotors van de eigen buurt 21% 22% -1 95
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Verbetersuggesties Huiswaard/Vroonermeer
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in Huiswaard/Vroonermeer. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per 
wijk en straat weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

Bloemen/planten op de rotonde Multatulilaan  Meer toezicht op overlast/criminaliteit rond het 
station  Sportveldje hoek Drechterwaard/Stikkelwaarderpad verlichten Parkeeroverlast Bannewaard

van forenzen aan de overzijde kanaal oplossen
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Resultaten De Mare

Wat zegt De Mare en wat zegt Alkmaar De Mare
n=138

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 6,9 7,3 -0,4 95

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,7 6,9 -0,2 97

% buurt is erop vooruitgegaan 27% 25% +2 108

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 47% 45% +2 104

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 24% 28% -4 86

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 40% 51% -11 78

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 34% 42% -8 81

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 7% 11% -4 64

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 10% 23% -13 43

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 84% 84% 0 100

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 29% 32% -3 91

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 13% 17% -4 76

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 28% 35% -7 80

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,8 2,8 0 100

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

-22 -2 -20

% promotors van de eigen buurt 11% 22% -11 50
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Verbetersuggesties De Mare (1)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in De Mare. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

ng hebben
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Verbetersuggesties De Mare (2)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties in De Mare. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

Geluiden van de LIDL en ventilatoren op het dak veroorzaken geluidsoverlast en trillingen
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Resultaten Daalmeer/Koedijk

Wat zeggen bewoners Daalmeer/Koedijk en wat zegt Alkmaar Daalmeer/Koedijk
n=98

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,3 7,3 0 100

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 7,0 6,9 +0,1 101

% buurt is erop vooruitgegaan 17% 25% -8 68

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 46% 45% +1 102

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 30% 28% +2 107

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 49% 51% -2 96

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 29% 42% -13 69

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 8% 11% -3 73

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 18% 23% -5 78

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 82% 84% -2 98

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 26% 32% -6 81

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 15% 17% -2 88

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 48% 35% +13 137

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

3,3 2,8 +0,5 118

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

-8 -2 -6

% promotors van de eigen buurt 18% 22% -4 82
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Verbetersuggesties Daalmeer/Koedijk (1)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties voor Daalmeer/Koedijk. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken
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Verbetersuggesties Daalmeer/Koedijk (2)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties voor Daalmeer/Koedijk. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

ttoir op
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Resultaten Centrum

Wat zeggen bewoners van het Centrum en wat zegt Alkmaar Centrum
n=81

Alkmaar
n=921

Verschil Index

Rapportcijfer voor de Buurt 7,6 7,3 +0,3 104

Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,7 6,9 -0,2 97

% buurt is erop vooruitgegaan 24% 25% -1 96

% eens met handhaven opruimplicht hondenpoep door stadstoezicht 47% 45% +2 104

% gemeente/stadstoezicht zou iets moeten doen aan hangjongeren in mijn straat/buurt 44% 28% +16 157

% eens met er wordt veel te hard gereden in mijn straat 52% 51% +1 102

% eens politie zou in mijn straat moeten controleren op de snelheid 55% 42% +13 131

% eens met ik rijd zelf wel eens te hard in een woonwijk 7% 11% -4 64

% eens met er rijdt te veel groot/zwaar vrachtverkeer door mijn straat 40% 23% +17 174

% eens met ik voel me veilig in mijn buurt 78% 84% -6 93

% eens met ik weet wie de wijkagent is in mijn buurt 22% 32% -10 69

% in mijn buurt kun je gerust een raam of deur open laten staan als je even weg gaat 13% 17% -4 76

% ja, het is opgelost/ afgehandeld / hulp geboden (na mijn melding bij de gemeente of politie) 33% 35% -2 94

Customer Effort Score, persoonlijke moeite om het gemelde probleem opgelost te krijgen
(1=zeer veel moeite – 5 = zeer weinig moeite)

2,7 2,8 -0,1 96

Net Promotor Score 
(aanbevelingsscore NPS = Criticasters -/- Promotors)

-2 -2 0

% promotors van de eigen buurt 26% 22% +4 118
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Verbetersuggesties Centrum (1)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties voor het Centrum. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken

Gevraa

k

ers

ion
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Verbetersuggesties Centrum (2)
Als u de kans krijgt, wat zou u dan verbeteren in uw buurt?

* Dit is een wordcloud met een aantal (verkort weergegeven) suggesties voor het Centrum. In een separaat geanonimiseerd excelbestand zijn alle 286 verbetersuggesties specifieker per wijk en straat 
weergegeven, zodat gemeente Alkmaar/Stadswerk/politie deze verbetersuggesties (alsnog) kan oppakken
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INLEIDING EN ACHTERGROND

ONDERZOEKSKADER

TEVREDENHEID MET DE BUURT

VERKEERSVEILIGHEID IN DE BUURT

RESULTATEN PER WIJK

VERBETERSUGGESTIES DOOR DE BUURT

VEILIGHEIDSBELEVING IN DE BUURT

BIJLAGEN
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Wijken, buurten, dorpen in Alkmaar

Centrum Huiswaard/Vroonermeer West
Binnenstad - Oost Huiswaard 1 Zuid Bergerhof en Blaeustraat kwartier
Binnenstad - West Huiswaard 2 Oost Bergermeer
Overstad Huiswaard 2 West De Hoef I en II
Spoorbuurt Muiderwaard De Hoef III en IV

Vroonermeer Noord Landelijk Gebied West
Vroonermeer Zuid Rembrandtkwartier

Daalmeer/Koedijk Oudorp Zuid
Daalmeer Noord-Oost Beverkoog Bloemwijk - Zocherstraat
Daalmeer Noord-West De Nollen Burgemeesterskwartier
Daalmeer Zuid-Oost Oudorp Centrum Cranenbroek
Daalmeer Zuid-West Oudorp Noord en Oost Dillenburg - Stadhouderskwartier
Koedijk / De Weijdt Oudorperpolder - Midden Emmakwartier
Landelijk Gebied Noord Oudorperpolder - Noord Kooimeer

Oudorperpolder - Zuid Nassaukwartier en Hout
Rekerbuurt en Ooievaarsnest Oranjepark
Schermereiland - Omval Oud Rochdale

Staatslieden - Landstratenkwartier

De Mare Overdie Graft-De Rijp Schermer
De Horn Noord Boekelermeer - Noord De Rijp Driehuizen
De Horn Zuid Boekelermeer - Zuid Graft Grootschermer
De Mare Centrum Oosterhout Markenbinnen Oterleek
Het Rak Noord Oud - Overdie Noordeinde Schermerhorn
Het Rak Zuid Overdie - Oost Oost-Graftdijk Stompetoren

Overdie - West Starnmeer Ursem gem. S
West-Graftdijk Zuidschermer

Schermer

Graft-De Rijp

* Alkmaarders woonachtig in postcodes: 1483-1485, 1636, 1811-1817, 1821-1831, 1841-1847.
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Screenshots vragenlijst
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Screenshots vragenlijst

Deze enquête is een initiatief van RegioPeil en 

buurtpanel Alkmaarders. Op basis van de 

vragenlijst krijgen we een goed beeld van onder 

meer veiligheid en leefbaarheid in uw wijk of 

straat. Deze enquête is een initiatief van 

vrijwilligers. Resultaten worden anoniem 

verwerkt. Eventueel aangedragen 

verbetersuggesties voor uw wijk of straat zullen 

wij bundelen.

Ervaart u overlast in uw omgeving? Wilt u direct 

ergens melding van maken of een 

verbetersuggestie delen? Communiceer dan 

uiteraard rechtstreeks met de gemeente Alkmaar. 

Dat kan via http://www.alkmaar.nl/Melding-
doen of telefonisch via 14 072.

http://www.alkmaar.nl/Melding-doen


✓ De Net Promoter Score is een meetinstrument dat in 2003 is ontwikkeld Fred Reichheld

✓ Concrete vraag die voor de NPS wordt gesteld is: ‘Hoe waarschijnlijk is het op een schaal van 0 tot 10 dat u <...>   
zou aanbevelen aan familie, vrienden, bekenden?’

✓ Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-punts-schaal die loopt van

0 (=zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (=zeer waarschijnlijk)

✓ Op basis van de score worden 3 categorieën mensen onderscheiden

✓ Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben

✓ Passief tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben

✓ Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

✓ De NPS wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. De NPS zelf wordt niet 
uitgedrukt als percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen - 100 en +100 situeert. Om een idee 
te geven: volgens Reichheld scoort het gemiddelde Amerikaanse bedrijf minder dan +10 op de NPS. NPS-waardes 
verschillen sterk van sector tot sector, van regio tot regio en van cultuur tot cultuur.
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Net Promotor Score (NPS)

Uitleg NPS - aanbevelingsscore
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