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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
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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.

Komt u niet verder, wordt uw suggestie niet 

opgepakt, deel het via info@alkmaarders.nl of op 
http://Facebook.com/Alkmaarders.nl

http://www.alkmaar.nl/Melding-doen
mailto:info@alkmaarders.nl
http://facebook.com/Alkmaarders.nl

