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Samenvatting 

Samenvatting op twee plekken 
In deze rapportage zijn samenvattingen op twee plekken opgenomen. Elk hoofdstuk bevat een 
samenvatting. Al deze hoofdstuksamenvattingen zijn achter elkaar opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts een hoofdstuk 
wilt lezen, vindt u in dat hoofdstuk de betreffende samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u 
de samenvatting in dit hoofdstuk.   
 

Aanleiding en methode 

In Purmerend is de stichting Purmerend 2000 Plus verantwoordelijk voor de stadspromotie. Gemeente 
Purmerend maakt onderdeel uit van de stichting. De stadspromotie richt zich op bewoners, bedrijven 
en bezoekers. Per onderdeel zijn doelstellingen geformuleerd. Voor bewoners (wonen) zijn er twee, 
namelijk: 
 
• Het versterken van de binding van de bewoners met Purmerend. 
• Communiceren van de rijke historie en kernwaarden Purmerend met als doel vele trotse 

ambassadeurs van Purmerend te krijgen. 
 
In september 2018 was de aftrap van de campagne Waterlandsgoed. Een jaar na dato was er bij 
gemeente Purmerend de behoefte om de bekendheid van de campagne bij de inwoners te peilen, 
evenals hoe mensen denken over de stad.  
 
In december 2019 is het internetpanel bevraagd over de campagne Waterlandsgoed. In totaal zijn 
2.544 Purmerenders benaderd; 1.421 hebben de vragenlijst ingevuld. Dit geeft een respons van 56%. 

 

1. Kernwaarden en trots zijn 

De klankbordgroep Stadspromotie heeft acht kernwaarden voor Purmerend gedefinieerd. Deze zijn 
aan de inwoners voorgelegd. Volgens hen zijn de kernwaarden ‘goed leven en werken’ (60%) en 
‘actief’ (55%) het meest passend bij Purmerend; ‘handelsgeest’ (28%) en ‘ambacht’ (27%) het minst. 
De reacties op overige kernwaarden (duurzaamheid, innovatie, authenticiteit en creativiteit) lijken 
enigszins op elkaar: 32% tot 39% vindt ze passend. 17% noemt zelf nog een ander begrip dat men bij 
Purmerend vindt passen. Dit zijn in gelijke mate zowel positieve als negatieve begrippen. De meest 
genoemde positieve begrippen zijn: gezellig, groenvoorziening, vernieuwend, veilig, sociaal, sportief 
en rust. De meest genoemde negatieve begrippen zijn: saai, traag, slechte infrastructuur en 
parkeerbeleid, dorpsmentaliteit/kneuterig, slaapstad en volbouwen. 

Ruim twee op de vijf inwoners (43%) zijn altijd of vaak trots om Purmerender te zijn. Krap een op de 
vijf (18%) is dat vaak niet of nooit. Drie op de vijf (61%) raden Purmerend (sterk) aan om te wonen; 
45% raadt Purmerend (sterk) aan om te bezoeken. Bijna twee op de vijf (38%) inwoners zijn trots op 
bepaalde bedrijven of winkels in Purmerend.   

 

2. Bekendheid met activiteiten 

Twee op de vijf inwoners (40%) weten wat er te doen is op gebied van cultuur, sport, kunst en 
evenementen. Bijna drie op de vijf (57%) weten dat soms wel en soms niet. Een klein percentage 
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(2%) zegt het niet te weten. Jongeren weten iets minder vaak wat er op dit gebied te doen is. 

De informatie over activiteiten op gebied van cultuur, sport, kunst en evenementen krijgt men 
voornamelijk uit kranten (59%), het magazine Dagje Purmerend (48%) en vrienden en familie (43%). 
Facebook is goed voor 37% en reclame in de openbare ruimte voor 36%. Een op de vijf inwoners 
(21%) bekijkt evenementenkalenders op internet. Hiervoor raadpleegt men het meest de 
gemeentelijke website purmerend.nl (75%). De kalender op waterlandsgoed.nl wordt door 10% 
geraadpleegd. Omgerekend is dat 2% van de inwoners. Waar men informatie vandaan haalt verschilt 
per leeftijdscategorie. Zo raadplegen 50 t/m 64 jarigen en 65-plussers vaak kranten. Voor 18-29 
jarigen zijn familie en vrienden het belangrijkst.  

 

3. Bekendheid met campagne Waterlandsgoed 

Bij de campagne hoort de slogan Purmerend =  Waterlandsgoed. 4% van de inwoners weet de slogan 
uit het hoofd te noemen. Na het tonen van de slogan, zegt 27% deze te herkennen. Deze inwoners 
hebben van de campagne vooral de welkomstborden en/of vlaggen gezien bij de toegangswegen 
(62%), borden op andere plekken in de stad (34%) en berichten in de kranten en folders (28%).  
Als aan iedereen door middel van het tonen van foto’s gevraagd wordt of ze de welkomstborden en/of 
vlaggen hebben gezien, dan heeft 40% dat. 10% heeft het campagne onderdeel ‘Wist u dat’ ergens 
gezien (bus, krant, sociale media). 4% heeft de website van Waterlandsgoed bezocht. 

De meerderheid van de inwoners (56%) voelt zich (helemaal) niet aangesproken door de campagne, 
10% voelt zich (zeer) aangesproken, 20% voelt zich deels aangesproken. Mensen die zich 
aangesproken voelen, vinden vooral dat het goed is dat de stad gepromoot wordt. Mensen die zich 
niet aangesproken voelen, geven vooral aan dat de campagne hen niet is opgevallen. En dat ze de 
slogan en campagne niet begrijpen; dat het onduidelijk is wat er wordt gepromoot; dat ze de link met 
Purmerend niet snappen (denken aan de regio of aan gemeente Waterland) en de kreet nietszeggend 
vinden. Een op de vijf (21%) heeft suggesties hoe de stad te promoten. Deze zijn divers en te vinden 
in de bijlage. 

 

In het kort  

Een meerderheid van 56% voelt zich niet aangesproken door de campagne; 10% wel. De slogan 
Purmerend = Waterlandsgoed is beperkt bekend: 4% actief en 27% passief. De welkomstborden zijn 
door 40% van de inwoners gezien, ‘Wist u dat’ door 10%. Slechts twee van de acht gekozen 
kernwaarden vindt een ruime meerderheid passend bij Purmerend: ‘goed leven en werken’ en ‘actief’. 
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Inleiding 

Aanleiding 

In Purmerend is de stichting Purmerend 2000 Plus verantwoordelijk voor de stadspromotie. In de 
stichting nemen deel: Purmerendse ondernemers, horeca, winkeliers en de gemeente Purmerend. De 
stadspromotie richt zich op bewoners, bedrijven en bezoekers. De hoofdthema’s zijn wonen, werken 
en beleven. 
 
Wat betreft de bewoners (wonen) zijn er twee doelstellingen: 
• ‘Het versterken van de binding van de bewoners met Purmerend.’ 
• ‘Communiceren van de rijke historie en kernwaarden Purmerend met als doel vele trotse 

ambassadeurs van Purmerend te krijgen.’ 
 
In september 2018 was de aftrap van de campagne Waterlandsgoed. Hieraan is in Purmerend op 
verschillende manier uiting gegeven, zowel online als in print en op straat. Een jaar na dato was er bij 
gemeente Purmerend de behoefte om de bekendheid van de campagne bij de inwoners te peilen. 
Daarnaast wilde zij weten hoe mensen denken over de stad.  
 

Methode en respons 

Op 10 december 2019 is het internetpanel bevraagd over de campagne Waterlandsgoed. Een week 
later is een herinnering verzonden. In totaal zijn 2.544 Purmerenders benaderd; 1.421 hebben de 
vragenlijst ingevuld. Dit geeft een respons van 56%.  Gezien de drukke kerstperiode waarin de 
enquête plaatsvond, is dit een mooie respons. 

B&I heeft de antwoorden ‘gewogen’. Hierdoor is de verdeling naar geslacht, leeftijdsgroepen en de 
wijken gelijk aan die in de bevolking. Op deze wijze geven de uitkomsten een goed (representatief) 
beeld van de inwoners van Purmerend. 
 

Vraagstelling 

In het onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Door de klankbordgroep stadspromotie zijn een aantal kernwaarden gedefinieerd die de basis van 
de stadspromotie vormen. In welke mate vinden inwoners de kernwaarden passend bij 
Purmerend? 

• In welke mate is men trots op Purmerend en raadt men de stad aan bij anderen? 
• Weet men wat er in Purmerend te doen is op gebied van cultuur, sport, kunst en evenementen en 

waar haalt men de informatie hierover vandaan? 
• Is men bekend met Waterlandsgoed en de ingezette middelen? 
• Voelt men zich aangesproken door de campagne? 
• Heeft men ideeën voor de stichting om Purmerend positief onder de aandacht te brengen? 
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Leeswijzer 

• In het rapport zijn percentages afgerond. Wanneer we percentages met cijfers achter de komma 
presenteren, suggereren we een nauwkeurigheid die er in werkelijkheid niet is. Dit heeft soms tot 
gevolg dat bij een totaal de optelsom niet 100% is, maar 99% of 101%. 

• Bij een aantal vragen kon de respondent meer dan één antwoord aankruisen. Als dit het geval is, 
staat dit vermeld in de tabelkop. De optelsom van de percentages is dan doorgaans hoger dan 
100%. Dit komt doordat de antwoorden zijn gepercenteerd op het aantal respondenten en niet op 
het aantal gegeven antwoorden.  

• In de vragenlijst stonden ook ‘open vragen’. Hier was de respondent vrij zelf een antwoord te 
formuleren. Dit staat in het rapport aangegeven, evenals hoeveel respondenten de betreffende 
vraag hebben ingevuld. 

• Door de omvang van het internetpanel en de weging geeft het onderzoek een representatief beeld 
van de inwoners van Purmerend. In de rapportage spreken we dan ook over de ‘de inwoners’. Dit 
komt tevens de leesbaarheid ten goede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Stadspromotie Waterlandsgoed 2019 9 team B&I, gemeente Purmerend 

1 Kernwaarden en trots zijn  

De klankbordgroep Stadspromotie heeft acht kernwaarden voor Purmerend gedefinieerd. Deze zijn 
aan de inwoners voorgelegd. Volgens hen zijn de kernwaarden ‘goed leven en werken’ (60%) en 
‘actief’ (55%) het meest passend bij Purmerend; ‘handelsgeest’ (28%) en ‘ambacht’ (27%) het minst. 
De reacties op overige kernwaarden (duurzaamheid, innovatie, authenticiteit en creativiteit) lijken 
enigszins op elkaar: 32% tot 39% vindt ze passend. 17% noemt zelf nog een ander begrip dat men bij 
Purmerend vindt passen. Dit zijn in gelijke mate zowel positieve als negatieve begrippen. De meest 
genoemde positieve begrippen zijn: gezellig, groenvoorziening, vernieuwend, veilig, sociaal, sportief 
en rust. De meest genoemde negatieve begrippen zijn: saai, traag, slechte infrastructuur en 
parkeerbeleid, dorpsmentaliteit/kneuterig, slaapstad en volbouwen. 

Ruim twee op de vijf inwoners (43%) zijn altijd of vaak trots om Purmerender te zijn. Krap een op de 
vijf (18%) is dat vaak niet of nooit. Drie op de vijf (61%) raden Purmerend (sterk) aan om te wonen; 
45% raadt Purmerend (sterk) aan om te bezoeken. Bijna twee op de vijf (38%) inwoners zijn trots op 
bepaalde bedrijven of winkels in Purmerend.   

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde:  

• in welke mate vindt men de gedefinieerde kernwaarden passen bij Purmerend 
• is er een ander begrip dat men bij Purmerend vindt passen 
• hoe vaak is men trots op Purmerend 
• raadt men Purmerend aan bij anderen om in te wonen en te bezoeken 
• is men trots op bepaalde winkels of bedrijven in Purmerend 

 

Kernwaarden ‘goed leven en werken’ en ‘actief’ meest passend bij Purmerend 

Door de klankbordgroep Stadspromotie is een aantal kernwaarden gedefinieerd die de basis van de 
stadspromotie vormen. De kernwaarden op basis van de historie zijn: innovatie, handelsgeest, 
ambacht, authenticiteit en creativiteit. De kernwaarden op basis van heden en toekomst zijn: 
duurzaamheid, actief en goed leven en werken. Onderzocht is in welke mate de inwoners deze 
begrippen vinden passen bij Purmerend, zie tabel 1.1.  

De begrippen ‘goed leven en werken’ en ‘actief’ vindt men het meest bij Purmerend passen. 
Respectievelijk 60% en 55% vindt deze begrippen (zeer) passend. 7% en 11% vindt het 
tegenovergestelde: zij vinden deze begrippen (helemaal) niet passend.  

De begrippen handelsgeest en ambacht vindt men het minst bij Purmerend passen: respectievelijk 
28% en 27% vindt de begrippen (zeer) passend. 20% om 23% vindt het (helemaal) niet passend. Bij 
deze twee begrippen is een relatief grote groep die aangeeft het niet te weten (23% om 18%). 

De reacties op de begrippen duurzaamheid, innovatie, authenticiteit en creativiteit lijken enigszins op 
elkaar: 32% tot 39% vindt de begrippen (zeer) passend; 17% tot 24% vindt ze juist (helemaal) niet 
passend. 
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1.1. Mate waarin men de gedefinieerde kernwaarden passend vindt bij Purmerend, %, 2019¹  
gesorteerd op (zeer) passend 
 

 
 
¹ Leesvoorbeeld: de kernwaarde ‘goed leven en werken’ vindt 9% zeer passend bij Purmerend en 51% passend. 29% vindt 
deze kernwaarde deels wel, deels niet passend. 5% vindt deze kernwaarde niet passend en 2% helemaal niet passend. 4% 
geeft aan het niet te weten. 
 
 
 

Gevraagd is of men nog een ander begrip vindt passen bij Purmerend dan de genoemde. 17% heeft 
hierop gereageerd. De antwoorden zijn dusdanig verschillend dat ze moeilijk zijn te categoriseren. Wel 
is bekeken of de begrippen of opmerkingen positief of negatief zijn over Purmerend. Het blijkt dat de 
positieve en negatieve opmerkingen elkaar ongeveer in evenwicht houden: 41% om 43%. Van 17% 
van de antwoorden is niet duidelijk of ze positief of negatief bedoelt zijn. 

 

1.2. Andere begrippen die passen bij Purmerend, naar lading, %, 2019 
open vraag, aantal respondenten is 247 

 % 

positieve opmerking/begrip 41 

negatieve opmerking/begrip 43 

neutraal of onduidelijke duiding 17 

totaal 100 
 
Voorbeelden van positieve opmerkingen: gezellig, altijd wat te doen, op bewoners gericht, groen, 
vernieuwend, rust, veilig. Voorbeelden van negatieve opmerkingen: saai, slaapstad, dorpsmentaliteit, 
bekrompen, traag, oubollig, afwachtend. Figuren 1.3 en 1.4 tonen de antwoorden. 
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1.3. Aanvullend genoemde begrippen passend bij Purmerend met positieve lading, 2019 
open vraag, 1 tot 8 keer genoemd door 101 respondenten 

 

 
 
 
 
1.4. Aanvullend genoemde begrippen passend bij Purmerend met negatieve lading, 2019 

open vraag, 1 tot 8 keer genoemd door 105 respondenten 
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43% is trots Purmerender te zijn, 18% niet 

‘Hoe vaak bent u er trots op Purmerender te zijn?’ Een meerderheid van 43% is altijd of vaak wel trots. 
Ongeveer een derde deel (36%) is soms wel en soms niet trots. Circa een op de vijf inwoners (18%) is 
vaak niet of nooit trots op om Purmerender te zijn. Naar leeftijdsgroepen zijn er nagenoeg geen 
verschillen. 

 
1.5. Mate waarin men trots is om Purmerender te zijn, %, 2019¹ 
 

 
 
¹ Leesuitleg: 9% is altijd trots Purmerender te zijn, 34% is dat vaak wel. 36% is soms wel trots en soms niet trots Purmerender 
te zijn. 10% is vaak niet trots Purmerender te zijn en 8% is dat nooit, 4% weet het niet. 
 

61% raadt Purmerend aan om in te wonen; 45% om te bezoeken 

Gevraagd is of mensen Purmerend bij anderen zouden aanraden als stad om te wonen of te bezoeken. 
Een ruime meerderheid (61%) raadt Purmerend (sterk) aan om in te wonen; 7% raadt Purmerend 
(sterk) af. 30% zou de stad niet aanraden, maar ook niet afraden. Minder mensen zouden Purmerend 
(sterk) aanraden om te bezoeken, namelijk 45%. 16% zou een bezoek (sterk) afraden. 38% zou een 
bezoek noch aanraden, noch afraden. 
 
 
 
1.6. Mate waarin men anderen Purmerend zou aanraden als stad om in te wonen of te bezoeken, %, 2019¹ 
 

 
¹ Leesvoorbeeld: 7% raadt Purmerend sterk aan om te wonen, 54% raadt het aan. 30% raadt het niet aan, maar raadt het ook 
niet af, 5% raadt het af om in Purmerend te wonen en 2% raadt het sterk af. 1% weet het niet. 
 
 
Bij het aanraden van Purmerend als woonstad verschillen de antwoorden niet naar leeftijd. Bij het 
aanraden van de stad om te bezoeken zijn er wel verschillen. De leeftijdsgroep 18 t/m 29 jarigen raadt 
de stad minder aan (28% tegenover 39-46%) en vaker sterk af (11% tegenover 1-3%) dan de andere 
leeftijdsgroepen. 
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Ruim een derde noemt Purmerendse bedrijven of winkels waar ze trots op zijn 

Desgevraagd geeft 38% van de inwoners aan dat er bedrijven of winkels in Purmerends zijn waar ze 
trots op zijn dat deze in Purmerend zijn gevestigd. Voor 38% zijn die er niet. 24% geeft aan het niet te 
weten. 
 
De 38% (377 respondenten) die bedrijven genoemd heeft waar men trots op is, noemt een breed scala 
aan winkels en bedrijven. Figuur 1.7 toont de bedrijven die minstens drie keer genoemd zijn. Niet altijd 
zijn er namen genoemd. Vaak genoemd is het trots zijn op zelfstandige bedrijven (39x), niet behorend 
tot ketens. Of ambachtelijke zaken en bedrijven van Purmerendse oorsprong. Maar ook herenmode, 
kledingwinkels en restaurants. Met naam genoemd zijn het meest Albert Heijn (41x, vooral XL – de 
grootste van Nederland), Bose (36x), H&M (29x) en Hema (29x).  
 
Ook meer algemene opmerkingen werden gemaakt als: ‘vele’, winkels in het Willem Eggertcentrum 
(WEC), horeca op de Koemarkt, ‘de winkels in de binnenstad’, ‘bedrijven die voor werkgelegenheid 
zorgen’, etc. 
 
 
1.7. Bedrijven in Purmerend waar men trots op is, 2019 

open vraag, minstens 3 keer genoemd tot maximaal 41 keer. In totaal hebben 377 respondenten iets ingevuld. 
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2 Bekendheid met activiteiten 

Twee op de vijf inwoners (40%) weten wat er te doen is op gebied van cultuur, sport, kunst en 
evenementen. Bijna drie op de vijf (57%) weten dat soms wel en soms niet. Een klein percentage 
(2%) zegt het niet te weten. Jongeren weten iets minder vaak wat er op dit gebied te doen is. 

De informatie over activiteiten op gebied van cultuur, sport, kunst en evenementen krijgt men 
voornamelijk uit kranten (59%), het magazine Dagje Purmerend (48%) en vrienden en familie (43%). 
Facebook is goed voor 37% en reclame in de openbare ruimte voor 36%. Een op de vijf inwoners 
(21%) bekijkt evenementenkalenders op internet. Hiervoor raadpleegt men het meest de 
gemeentelijke website purmerend.nl (75%). De kalender op waterlandsgoed.nl wordt door 10% 
geraadpleegd. Omgerekend is dat 2% van de inwoners. Waar men informatie vandaan haalt verschilt 
per leeftijdscategorie. Zo raadplegen 50 t/m 64 jarigen en 65-plussers vaak kranten. Voor 18-29 
jarigen zijn familie en vrienden het belangrijkst.  

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• of men weet wat er te doen is op gebied van cultuur, sport, kunst en evenementen 
• hoe men aan informatie hierover komt  

 

40% weet wat er te doen is, 57% deels 

‘Weet u wat er in Purmerend te doen is op gebied van activiteiten, cultuur, sport, kunst en 
evenementen?’  Twee op de vijf inwoners (40%) antwoord hierop bevestigend. Een grotere groep 
(57%) geeft aan dit soms wel en soms niet te weten. Een klein percentage (2%) weet het niet. 
Eveneens 2% heeft er geen interesse in. 
 
 
2.1. Weet u wat er in Purmerend te doen is op gebied van activiteiten,  

cultuur, sport, kunst en evenementen? %, 2019  
 

 

ja; 40

soms wel, 
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nee; 2
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in; 2
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De leeftijdsgroep 18 t/m 29 jaar weet minder vaak wat er te doen is dan de andere leeftijdsgroepen 
(30% om 40-42%). Ze geven iets vaker aan geen interesse te hebben (5% om 1-2%). Tussen de 
andere leeftijdsgroepen is er geen verschil. 
 

Bij ouderen kranten belangrijkste informatiebron, bij jongeren familie en vrienden 

Gevraagd is hoe men aan informatie komt over activiteiten op gebied van cultuur, sport, kunst en  
evenementen. Mensen die eerder hadden aangegeven geen interesse te hebben, zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten.  

De krant is voor veel mensen een informatiebron (59%) evenals het magazine Dagje Purmerend 
(48%). Ook krijgt men informatie via familie, vrienden en kennissen (43%). Facebook is goed voor 
37% en reclame in openbare ruimte voor 36%. Minder mensen halen informatie van websites (21%). 

 
2.2. Hoe men aan informatie komt over activiteiten op gebied van cultuur, sport, kunst en  

evenementen? %, 2019 aantal respondenten is 1301, meer dan een antwoord mogelijk 

Specificeren we de resultaten naar leeftijdsgroep, dan zijn er verschillen in welke informatiebron men 
gebruikt. Zie tabel 2.3. Hoe ouder men is, hoe meer men de krant als informatiebron noemt: van 41% 
bij de 18-29 jarigen tot 72% bij de 65-plussers. Dit patroon geldt in mindere mate ook voor magazine 
Dagje Purmerend en evenementenkalender op een website. Voor de 18 t/m 29 jarigen zijn familie, 
vrienden en kennissen de belangrijkste informatiebron (73%). Hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe minder 
belangrijk dit wordt. Bij de 65-plussers is het belang 27%. Dit patroon van afnemend belang bij 
toenemende leeftijd geldt ook voor Facebook, reclame in de openbare ruimte en Instagram.  
 
Bij de categorie anders is in veel gevallen een (specifieke) krant genoemd of huis-aan-huisbladen en 
wijkkrant. Maar ook (digitale) nieuwsbrieven van de gemeente en culturele instellingen. Evenals 
brochures van bijvoorbeeld de Purmaryn, Filmhuis of Verbeelding. 
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2.3. Hoe komt men aan informatie over cultuur, sport, kunst en evenementen, naar leeftijd, %, 2019¹ 
aantal respondenten is 1.301, meer dan een antwoord mogelijk 

 18-29 30-49 50-64 65+ totaal 

de krant 41 50 63 72 59 

magazine Dagje Purmerend 28 43 52 57 48 

via familie, vrienden, kennissen 73 53 34 27 43 

Facebook 50 49 32 20 37 

reclame in openbare ruimte 49 41 31 29 36 

diverse websites op internet 20 25 20 18 21 

evenementenkalender op een website 7 18 23 27 21 

Instagram 11 8 3 1 5 

anders 5 6 7 8 7 
¹ onderstreept is de belangrijkste informatiebron per leeftijdsgroep. Bij de 30-49 jarigen zijn dat er drie. 

 
 
Aan degenen die een evenementenkalender op een website raadplegen (21%), is gevraagd welke. 
Veruit het meest genoemd is gemeentelijke website purmerend.nl (75%). Op nummer twee en drie 
staan de kalenders op de websites purmerendleeft.nl (31%) en dagjeuitinderegio.nl (27%).  
 
De website van Waterlandsgoed wordt door 10% genoemd. Berekenen we dit op het totaal aantal 
inwoners, dan heeft 2% de evenementenkalender op waterlandsgoed.nl bezocht. 
 
De categorie ‘anders’ bestaat uit uiteenlopende antwoorden. 
 
 
2.4. Op welke websites men een evenementenkalender (of agenda)  

bekijkt, %, 2019* gesorteerd, aantal respondenten is 271,  
meer dan een antwoord mogelijk 

 % 

purmerend.nl 75 

purmerendleeft.nl 31 

dagjeuitinderegio.nl 27 

laagholland.com / vvv-purmerend 12 

waterlandsgoed.nl 10 

oozo.nl 1 

anders 9 

weet niet (meer) 6 
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3 Bekendheid met campagne Waterlandsgoed 

Bij de campagne hoort de slogan Purmerend =  Waterlandsgoed. 4% van de inwoners weet de slogan 
uit het hoofd te noemen. Na het tonen van de slogan, zegt 27% deze te herkennen. Deze inwoners 
hebben van de campagne vooral de welkomstborden en/of vlaggen gezien bij de toegangswegen 
(62%), borden op andere plekken in de stad (34%) en berichten in de kranten en folders (28%).  
Als aan iedereen door middel van het tonen van foto’s gevraagd wordt of ze de welkomstborden en/of 
vlaggen hebben gezien, dan heeft 40% dat. 10% heeft het campagne onderdeel ‘Wist u dat’ ergens 
gezien (bus, krant, sociale media). 4% heeft de website van Waterlandsgoed bezocht. 

De meerderheid van de inwoners (56%) voelt zich (helemaal) niet aangesproken door de campagne, 
10% voelt zich (zeer) aangesproken, 20% voelt zich deels aangesproken. Mensen die zich 
aangesproken voelen, vinden vooral dat het goed is dat de stad gepromoot wordt. Mensen die zich 
niet aangesproken voelen, geven vooral aan dat de campagne hen niet is opgevallen. En dat ze de 
slogan en campagne niet begrijpen; dat het onduidelijk is wat er wordt gepromoot; dat ze de link met 
Purmerend niet snappen (denken aan de regio of aan gemeente Waterland) en de kreet nietszeggend 
vinden. Een op de vijf (21%) heeft suggesties hoe de stad te promoten. Deze zijn divers en te vinden 
in de bijlage. 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• bekendheid met de slogan Purmerend = Waterlandsgoed 
• welke uitingen van de campagne men heeft gezien 
• of men de website heeft bezocht 
• of men zich aangesproken voelt door de campagne 
• of men ideeën heeft om de stad te promoten 

 

Bekendheid met slogan: 4% actief, 27% passief 

De bekendheid met de slogan van de stadspromotie is op twee manieren bevraagd: actief en passief. 

Actief: 
‘De stichting Purmerend 2000 Plus voerde het afgelopen jaar een campagne om Purmerend positief 
onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. In de stichting nemen deel: Purmerendse 
ondernemers, horeca, winkeliers en de gemeente Purmerend. Weet u welke slogan bij de 
stadspromotie gebruikt wordt (ongeveer)?’ 

In eerste instantie geeft 6% aan de slogan te kennen. Aan hen is in een open vraag gevraagd de 
slogan op te schrijven. Dan blijkt dat 4% de slogan daadwerkelijk kent. 

Passief: 
Vervolgens is het logo getoond en gevraagd: ‘De slogan die in de campagne 
gebruikt wordt, is Purmerend = Waterlandsgoed. Heeft u de slogan - voordat u deze 
enquête kreeg - wel eens ergens gezien?’ Dan geeft een groter aandeel aan de 
slogan te kennen: 27%. Bij de 18-29 jarigen is de bekendheid groter, namelijk 36%. 
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Vooral de welkomstborden en/of vlaggen gezien; website nauwelijks bezocht 

‘De campagne Purmerend = Waterlandsgoed is op verschillende manieren onder de aandacht 
gebracht. Welke van de onderstaande manieren heeft u wel eens gezien?’ Deze vraag is alleen 
voorgelegd aan degenen die de slogan wel eens hebben gezien (27%). 

Het meest heeft men de welkomstborden en/of vlaggen gezien bij de toegangswegen naar Purmerend 
(62%). Een derde deel (34%) heeft borden op andere plekken in de stad gezien. Op de derde plaats 
staan kranten en folders (28%). Facebook is goed voor 15% en reclame in bussen 10%. Instagram is 
door 2% genoemd. 

 
3.1. Welke uitingswijzen van de campagne men heeft gezien, %, 2019  

gesorteerd, aantal respondenten is 353, meer dan een antwoord mogelijk 
 % 

welkomstborden en/of vlaggen bij de toegangswegen naar Purmerend 62 
borden op andere plekken in de stad 34 
in de kranten, folders 28 
Facebook 15 
reclame in de bussen 10 
Instagram 2 
anders 2 
geen enkele van deze 1 
weet ik niet (meer) 9 

 

 

Vervolgens is op nog een andere wijze gevraagd naar uitingen van de campagne. In de vragenlijst zijn 
van twee campagneonderdelen foto’s getoond, met de vraag of men deze gezien heeft. Deze vragen 
zijn aan iedereen voorgelegd. 

 

Tijdens de campagne zijn bij de entrees van de stad  
welkomstborden geplaatst. Deze zijn door 40% van de 
inwoners gezien. 

Daarnaast zijn tijdens de campagne onder andere in 
kranten, op straat, sociale media en in de bus 
wetenswaardigheden over Purmerend verteld onder de 
naam ‘Wist u dat?’. Dit onderdeel van de campagne is door 
10% gezien. 
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De website van Waterlandsgoed Purmerend is door 4% van de inwoners bezocht. 
 
 
3.2. Aandeel dat onderdelen van de campagne heeft gezien en  

bezoek website, %, 2019  
 % 

welkomstborden gezien 40 
Wist u dat? gezien 10 
website bezocht 4 

 
 

Meerderheid voelt zich niet aangesproken door de campagne 

‘In welke mate voelt u zich aangesproken door de campagne Purmerend = Waterlandsgoed?’  
10% voelt zich aangesproken, waarvan 1% zich zeer aangesproken voelt. Daar tegenover staat een 
meerderheid van 56% die zich niet aangesproken voelt, waarvan 17% zich helemaal niet 
aangesproken voelt. Een op de vijf (20%) zit er tussen in, zij voelen zich deels wel en deels niet 
aangesproken. De overige 13% weet het niet. 

65-plussers oordelen iets positiever over de campagne dan de andere leeftijdsgroepen. 

 
3.3. Mate waarin men zich aangesproken voelt door de campagne Purmerend=Waterlandsgoed, %, 2019 ¹ 
 

¹ Uitleg legenda. Donkerblauw: 1% voelt zich zeer aangesproken en 9% aangesproken. Lichtblauw: 39% voelt zich niet 
aangesproken en 17% helemaal niet aangesproken. 
 
 
In de enquête is de mogelijkheid gegeven het antwoord toe te lichten. Een derde deel (35%) heeft hier 
gebruik van gemaakt.  
 
In tabel 3.4. staan de gegeven toelichtingen samengevat van degenen die zich (zeer) aangesproken 
voelen door de campagne. Van deze groep heeft een derde deel iets ingevuld. Gezien het kleine 
aantal respondenten (48) staan de resultaten weergegeven in aantallen. Het meest genoemd (13x) is 
dat men het goed vindt dat Purmerend gepromoot wordt en er aandacht is voor wat Purmerend te 
bieden heeft. Zeven mensen vinden dat de slogan goed de relatie met de omgeving weergeeft. Zes 
mensen vinden het leuk over de stad te lezen en vijf vinden de slogan positief klinken, passend of 
mooi. Voor vier mensen wekt de campagne nieuwsgierigheid. De andere antwoorden gaan niet zozeer 
over de campagne. 
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3.4. Redenen waarom mensen zich (zeer) aangesproken voelen door de campagne Purmerend=Waterlandsgoed, aantal, 
2019 open vraag, aantal respondenten is 48, antwoorden kunnen in meerdere categorieën vallen, minstens 2x genoemd 

 aantal 

goed dat stad gepromoot wordt/ Purmerend heeft veel te bieden 13 

ik ben trotse Purmerender / woon hier graag 8 

geeft aan dat Purmerend relatie heeft met omgeving 7 

niet gezien, ben nu gaan kijken 6 

leuk om over stad te lezen 6 

mooie slogan / passend / klinkt positief 5 

wekt nieuwsgierigheid 4 

overig 8 

 
 
In tabel 3.5. staan de toelichtingen samengevat van degenen die zich (helemaal) niet aangesproken 
voelen door de campagne. 39% heeft hier een toelichting gegeven. Van hen heeft een derde deel 
(31%) aangegeven dat de campagne niet opgevallen is. Velen voegen daar aan toe dat ze zich dus 
niet aangesproken voelen. Een kwart (26%) snapt de campagne en/of slogan niet. Ze vragen zich af 
waar het over gaat; wat er gepromoot wordt. Ook snappen ze niet wat het met Purmerend te maken 
heeft. Ze denken veelal aan de regio en de gemeente Waterland. Nog eens 5% heeft een associatie 
met iets heel anders, bijvoorbeeld makelaar of kringloopwinkel. 22% vindt de campagne/slogan 
nietszeggend, niet uitnodigend en niet pakkend. De overige redenen zijn door 5% of minder genoemd. 
 
 
3.5. Redenen waarom mensen zich (helemaal) niet aangesproken voelen door de campagne 

Purmerend=Waterlandsgoed, %, 2019 open vraag, aantal respondenten is 302, antwoorden kunnen in meerdere 
categorieën vallen 

 % 

campagne niet opgevallen (en dus niet aangesproken voelen) 31% 

onduidelijk begrip / slogan heeft geen link met Purmerend / snap het niet / onduidelijk wat wordt gepromoot / 
abstract 26% 

nietszeggend / loze kreet / geen gevoel bij / non-woord / niet uitnodigend / niet pakkend / straalt niets van af / 
niet aangesproken voelen 22% 

liever iets doen aan leefbaarheid / wonen/ parkeren/ etc. 5% 

geldverspilling / geen toegevoegde waarde 5% 

andere associatie (makelaar, jubileumfeest, natuur, gemeente Waterland, kringloopwinkel,  
waterlanders=tranen) 4% 

zie weinig in campagne / saai / onopvallend / slaat nergens op 4% 

ik voelt geen betrokkenheid bij regio/waterland 3% 

Purmerend heeft niets te bieden / niet goed / geen connectie mee / lelijk / niets te promoten 3% 

onnodig / geen bezienswaardigheden 1% 

overig 10% 

 

Een op vijf heeft ideeën voor stichting om stad te promoten 

Tot slot is gevraagd of men zelf ideeën heeft voor de stichting, hoe zij Purmerend het best positief 
onder de aandacht kunnen brengen bij inwoners, bedrijven en bezoekers. Een op de vijf (21%) heeft 
suggesties gegeven. De suggesties zijn opgenomen in de bijlage. Een aantal suggesties heeft te 
maken met zaken waar de stichting niet direct invloed op heeft, zoals het verbeteren van de 
parkeergelegenheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, aanbod winkels, gezelligheid binnenstad en de 
aanleg van een metro naar Amsterdam. 



 

Stadspromotie Waterlandsgoed 2019 23 team B&I, gemeente Purmerend 

Enkele voorbeelden van gegeven suggesties: 
 
- ‘De stad voor toeristen opnemen in een soort toer door Waterland.’ 
- ‘Ook genoeg aandacht voor 'echte' Purmerenders. Markthal is een goed voorbeeld. Teruggrijpend 

op de historie, maar dan op een vernieuwende manier. Dit moet meer gebeuren, bijvoorbeeld ook 
in alle nieuwbouwplannen die gepland staan.’ 

- ‘Vertellen waar je goed in bent, een klimaat scheppen dat het leuk is om te ondernemen in de 
stad.’ 

- ‘Ga langs op scholen en vertel over de geschiedenis van Purmerend.’ 
- ‘De gewone dagelijks successen en gebeurtenissen voor het voetlicht brengen.’ 
- ‘Een speur/puzzeltocht voor verschillende leeftijden uitzetten waar bezoekers geprikkeld worden 

om mee te denken en zelf ideeën in te brengen.’ 
- ‘Verhalen van Purmerenders (bewoners, ondernemers) en bezoekers optekenen en vertellen.’ 
- ‘Leuke promo filmpjes; wie en wat in Purmerend.’ 
 
  



 

Stadspromotie Waterlandsgoed 2019 24 team B&I, gemeente Purmerend 
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4 Bijlagen  
 
- integraal overzicht suggesties om stad te promoten 
- vragenlijst 
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4.1. Aangedragen ideeën om Purmerend positief onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en bezoekers, 
2019  open vraag, aantal respondenten is 302, letterlijke weergave van de antwoorden 

Aangedragen ideeën voor stadspromotie 

- Tijdens zaterdagen/koop zondagen “extra” ruchtbaarheid geven 
- Meer kleur 
- Mensen betrokken te laten voelen. 

- een mooie stad creëren waar mensen willen wonen en zijn. Dus nette openbare omgeving, goede huizen, groen, veiligheid, 
geen armoede, vrij van tokkies, goede scholen, goede voorzieningen 

- Historisch,  Leeghwater, eerste droogmakerij ter wereld 
- Betere planning woningbouw en wegenrenovaties 
- Meer zichtbaar zijn (dat is tot nu toe niet erg gelukt blijkbaar). 
- Facebook evenementen 
- opvallendere reclame 

- via tv kanaal Purmerend. Als ik daarop kijk zie ik meestal teksten of reclame. Beetje saaie zender. Neem bv Amsterdam at5 
of Noord Holland daar is meestal beeld. zet dingen gewoon op herhaling maar niet die saaie teksten die ook nog heel 
langzaam rouleren. Dat is het beste kanaal om informatie te delen. 

- verbetering openbaar vervoer binnen de stadsgrenzen 

- Huren van kleine winkels verlagen. Juist  zij zorgen voor aantrekkelijkheid en gezelligheid in en van de stad. Ook in de 
buitenwijken. 

- meer echt luisteren doen wat inwoners vragen zeggen. 
- Als de Gemeente zorgt voor meer parkeerruimte ipv minder, zorgt het ervoor dat de inwoners van Purmerend niet naar 

andere steden gaan, waar het parkeren beter geregeld is en komen de klanten van buiten Purmerend misschien nog eens 
wat vaker naar Purmerend ipv éénmalig. Dan heeft de stichting ook meer kans om Purmerend positief onder de aandacht te 
brengen. 

- Aan de overkant van de Melkwegbrug had men makkelijk een parkeerterrein / parkeergarage kunnen bouwen die het 
probleem had opgelost. De veemarkt was een trekpleister, misschien dat dat in afgeslankte vorm kan terugkomen. Oude 
ambachten zijn leuk. 

- schonere en beter bereikbare binnenstad met meer parkeermogelijkheid voor bezoekers 
- Begin bij jezelf (eerst goed voor de inwoners, dan pas  goed voor toerisme) 
- ga zo door 
- Door de mensen en gebeurtenissen van nu te laten zien. 
- Beter parkeer beleid 
- De stad voor toeristen opnemen in een soort toer door Waterland 
- Alle voorzieningen promoten zoals OV theater film winkels horeca 

- Onopvallend en niets zeggend alhoewel mijn suggestie 'landlevendig' bedoelt is om het landelijke van de omgeving en het 
levendige van de stad te benadrukken.  Waterlands goed past prima bij de Gemeente Waterland. 

- goede bereikbaarheid stad, gratis parkeren, gratis bus 
- Promoten van goede restaurants en kwaliteitswinkels. 
- Kernwaarden benoemen en kort en krachtig voor buitenstaanders communiceren. 
- meer investeren in mooie evenementen als de Marktstadrun 
- promoten gezellige binnenstad en dan parkeer tarief weer wat omlaag 

- Zorgen dat mensen uit Purmerend zelf positief zijn over hun stad. Dat is niet altijd het geval en dat komt met name door de 
mensen in de gemeente raad die daar meer voor zichzelf zitten dan voor de inwoners 

- de poster is erg vol en saai, als je langsrijdt/loopt, zie je niet iets wat je aandacht trekt. Ik wist niet eens dat ik de poster al 
had gezien. Dus zorg voor een aandachttrekkende campagne en zorg dat dat je in een oogopslag de slogan begrijpt. M.a.w: 
doe iets aan de presentatie en het begrip van de slogan en actie. Ik besef dat dat heel moeilijk is en kostbaar. 

- Het parkeerbeleid 
- Veel betere parkeerplaatsen 
- Saamhorigheid (inclusief en diversiteit), duurzaamheid, cultuur en sport 
- betere reclame, duidelijker, wat wil je overbrengen? 
- Luisteren naar burgers en rekening met ze houden in plaats van alleen maar het eigen ego voorop. 
- Voortzetten van huidige beleid vwb activiteiten en de wijze van promoten hiervan. 
- Kom werken en wonen in het groene waterland 
- Via de krant, markten, website, kramen en in de winkels. 
- Purmerend is primair een goede woonstad. 
- Huis aan huis blad 
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Aangedragen ideeën voor stadspromotie 

- Zorgen dat hun ideeën daadwerkelijk huis aan huis worden verspreidt 
- Purmerends museum collectie Jugendstil meer aandacht. 
- Marktstad, de markt is buitengewoon 

- laat eens zien dat Purmerend genoeg goedkope (huur) woningen kan bouwen voor haar inwoners. De jeugd moet 20 tot 30 
jaar wachten voor zij aan de beurt komen. Hoezo zorgen voor de inwoners. Totaal niet dus. Schandalig. Hoe jaag ik mensen 
weg uit Purmerend? Ja, zo dus ! 

- Parkeren vrij na 1800 uur. 
- Minder nieuwbouw 
- mailing aan alle internet bezoekers 
- Zondagskrant 
- Meer uitleg 
- Historie Rijk 

- Welk nut heeft deze geld verslindende campagne? Wat levert het op? Purmerend heeft een hoop goede dingen, zoals 
redelijk goed onderhoud groen, leuke evenementen, en ondernemende ondernemers.  We missen door o.a. Hoge huren van 
winkels de leuke kleine ouderwetse kleinschalige winkels en boutique’s. Misschien eens een punt om naar te kijken zo dat  
centrum van Purmerend weer leuk winkelen wordt en niet veel “te huur” panden staan. 

- Social media 
- Via de media B.V. NH dag blad of een kleine info blad hierover 
- Doe wat voor bejaarden 
- zorgen voor een betere en bereikbare stad 

- Uitstraling van een moderne stad geven met mooie huizen en goede infrastructuur. Daarnaast een volwaardig ziekehuis en 
goede moderne sportaccommodaties 

- Meer activiteiten in de binnenstad bijv..een ijsbaan voor de jeugd, culturele activiteiten 
- Ja betere parkeer mogelijkheden 
- Opheffen 
- Niet al het groen opofferen voor woningbouw of een nutteloos hotel 
- Mooi fietsgebied nabij in e Beemster 
- Luister naar bewoners voordat je iets opstart 
- Het krantje dat als het goed is iedere week in de bus valt, 
- luisteren naar inwoners!!!!!!!!!!!!!! 
- meer op social media en wellicht in Eggertcentrum 
- Beter en goedkoper OV. Tegengaan winkelleegstand. 
- huis aan huis reclame 
- Purmerend is géén Amsterdam! 

- Aantrekkelijke binnenstad creëren, nu veel leegstand, verschraalt winkelaanbod en de bereikbaarheid neemt ook af. 

- Een gezelliger centrum, minder nieuwbouw.. gewoon het historische behouden 

- Purmerend is goed bezig op het gebied van vergroening, duurzaamheid. Bij horeca en winkelkeuze is er nog steeds weinig 
balans. Is de tijd niet rijp om ook op dat gebied uit te breiden?  Denk aan Ekoplaza , 100 % bio, aan fairtrade kleding lijn, 
puur Vegetarisch en veganistisch restaurant. Voor zulke dingen is nu Amsterdam aangewezen. Het is een bepaald deel van 
de bevolking die zich daar wel bij voelt. Laat mensen die het verschil kennen er over mee denken bij het maken van het 
beleid. Zeker een categorie zelfbewuste jonge mensen ga je dan ook bereiken. Wat wil Purmerend? Een stad zijn voor 
iedereen? Dan hoort kleurrijk en anders durven zijn daarbij. 

- Eerst de basis moet goed zijn en dat is dat het begint bij de infrastructuur die niet op orde. Dit schrikt inwoners, bedrijven en 
bezoekers af en maakt Purmerend minder aantrekkelijk 

- Purmerenders late vertellen wat zij zo fijn vinden 
- Langere termijn plannen voor behuizing en milieu 
- parkeerniveau terugbrengen maar vorig jaar 
- Purmerend heeft niets. Is niets ook iets? 
- Ieder geval meer sociale woningen. 
- Huis aan huis campagne, directmail en wijkkrantje 
- stoppen met alles te verkloten, met name door lelijke hoogbouw 
- Via reclame in de weekbladen en de supermarkt 
- de wijken in met bijvoorbeeld geluidswagens 
- Wekelijkse markt op de Koemarkt en Markthallen 
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Aangedragen ideeën voor stadspromotie 

- Meer luisteren naar de bewoners, en niet doordrammen en eigen ideeën doordrukken. 
- zorgen voor meer betaalbare - of nog liever: gratis! -  parkeergelegenheid, zeker voor invaliden. 
- Meer voor de ouderen organiseren. 
- die geef ik niet weg aan zo'n amateuristisch clubje 

- Richt je uitsluitend op potentiële bezoekers. Zorg ervoor dat zomerse toeristen wat geboden wordt. En dan geen lawaaiige 
festivals, maar leuke activiteiten rond de Koemarkt. En zorg voor voldoende parkeerplaatsen met een maximum tarief van 1 
euro per uur. 

- Thema festival geheel gericht op Waterlandsgoed of iets dergelijks 

- Misschien beginnen met het beter bereikbaar maken voor verkeer en de daarbij behorende parkeergelegenheid voor 
bedrijven en bezoekers 

- door bijv.in winkelcentra te gaan staan, pakkender slogan, minder saaie kleuren 
- Leuke producten met dit logo in bijv. de VVV-winkel. 
- Purmerend in 2030 'gasvrij'. 
- reclame maken voor evenementen en actief worden op sites als uitmetkinderen.nl of dagjeuit 
- Meerdere 
- Info over verenigingen, markten en het museum 

- Ook genoeg aandacht voor 'echte' Purmerenders. Markthal is een goed vb. Teruggrijpend op de historie maar dan op een 
vernieuwende manier. Dit moet meer gebeuren bv ook in alle nieuwbouwplannen die gepland staan. 

- Aantal woningen voor starters 
- Betere uitvoering,  andere kleuren, levendiger 
- Duidelijk communiceren 

- de vele stichtingen vanuit bewoners onder de aandacht brengen en evenementen die vrijwillig door mensen worden 
georganiseerd. 

- veel laagdrempelige activiteiten organiseren 
- Veiligheid in de wijk vergroten 

- echt eens voor zijn inwoners gaat zorgen, met betaalbare woningen, goed bereikbare binnenstad ook met de auto voor ook 
voor mindervalide. Zorgen dat de binnenstad er minder verpauperd uitziet. Zorgen voor goede voorzieningen voor ouderen! 

- Laat zien welke speciale restaurants er zijn of bijzondere winkels. Mensen gaan hiervoor denk ik meer naar Haarlem, Hoorn 
of Amsterdam. Zelfs Zaandam heeft een beter winkelaanbod 

- groene stad met veel groen 

- Vooral de betrokken uit Purmerend aan het woord laten, of het nu bewoners zijn, of medewerkers van bedrijven uit 
Purmerend. Doe aan storytelling. 

- bij aankopen in winkels gelijk een (maand)activiteitenfolder meegeven 
- Acties 
- Blijf eerlijk reëel 
- Eigen folder en die bezorgen bij alle inwoners. 
- Als gemeente meer aanwezig zijn tussen de burgers 
- Goed naar de inwoners luisteren 
- Email 
- de stad niet alleen bereik te laten zijn voor fietsers en mensen die wel met het ov kunnen 
- zondagskrant 
- schrijf er over in de weekbladen. 
- leuke evenementen organiseren kerstmarkten ijsbanen 
- de acties, promoties moeten uitbundiger "schreeuwen" 
- De leuke, gezellige activiteiten benoemen. 
- Koppelen aan werelderfgoed 
- parkeer beheer en betere groenbeheer(snoeien) 
- Meer op facebook 
- via de website van gemeente Purmerend. Via RTV Noord-Holland 
- nieuwsbrieven van diverse organisaties 
- meer parkeergelegenheid 
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Aangedragen ideeën voor stadspromotie 

- Nu Amsterdam zo vol raakt met toeristen, kan Purmerend een goed alternatief zijn. Voor overnachten, dineren, uitgaan en 
misschien nog wel meer (shoppen, cultuur {museum, theaters, bioscoop}) 

- Veel organiseren 
- gratis bus vervoer naar markt en winkelcentrum of goedkoper parkeertarief 
- Ik zie liever daden dan woorden!!!! 
- Zorgen voor genoeg parkeerplaatsen en fiets stalling. 
- Betere bus verbinding door Purmerend 

- Ik vind dat de binnenstad best wel is opgeknapt de laatste jaren maar er is nog steeds niet echt een kern met gezellige 
kleinere winkeltjes. De infrastructuur van de binnenstad is niet ideaal daarvoor, dat weet ik maar toch denk ik dat dit wel een 
grote stap in positiviteit zal gaan opleveren. 

- Vertellen waar je goed in bent, een klimaat scheppen dat het leuk is om te ondernemen in de stad 
- regio radio en tv 
- Goede verbindingen met Amsterdam en de regio. 
- mooie historische stad met helaas slechte verkeer/parkeervoorziening, maar we duimen nog voor een beter 

gemeentebestuur 
- Door gewoon weer een goede vvv op te tuigen. Ik heb ook iets op Texel en ben lid van die vvv, jeetje mina wat is alles daar 

top geregeld.. ga er eens kijken ! 

- meer zichzelf op straat vertonen met flyers etc. 

- Helaas een stad met een groot parkeerprobleem en verkeersprobleem . Stoplichten staan te lang op rood en daarom zie je 
steeds vaker dat mensen door rood rijden . Veel verkeerde beslissingen.  OBS weidevogels  met extra pieklokalen door 
gemeente weggegeven aan Plankier! Jonge kinderen mogen nu over gevaarlijk fietspad (brommers die bijna 50 km rijden) 
naar een hele andere school en moeten 2 gevaarlijke wegen over! Met dank aan het gemeentebeleid. Stad leeft niet meer 
door alle leegstaande en vervallen winkel panden. De dinsdagmarkt is inmiddels gehalveerd, ook daar is de sfeer weg. 
Geen echte handhaving. Er rijdt nu af en toe een busje van handhaving door de straat. Er staat al meer dan 3 maanden een 
aanhanger in de straat maar handhaving doet er niets aan die rijdt gewoon leuk door de straat. Verkeerd geparkeerde auto’s 
, handhaving doet niets. Een beetje met een busje rondtoeren dat kan iedereen wel! Zwerfvuil. Er staat hier al 1,5 jaar een 
dode berk en dat hebben we gemeld, maar de gemeente doet niets. Er valt eerst nog heel veel te verbeteren 

- de metro door trekken vanuit noord dat is heel positief voor Purmerend 
- activiteiten in de open lucht (Koemarkt o.a.) 
- andere slogan, puur op Purmerend gericht. 

- middelen kunnen beter ingezet worden om werkelijk een beter leef- en ondernemersklimaat te creëren, ipv een beperkt 
beeld promoten 

- Ga langs op scholen en vertel over de geschiedenis van Purmerend/project 
- campagne blijven voeren via diverse kanalen die aanslaan 
- schrijf meerdere malen een stukje in een van de bladen met pakkende titel 
- Zo nu en dan maar daar moet je een creatieve sessie voor organiseren. 
- Beter logo 
- Beter bureau in de handen nemen, zitten helaas niet in Purmerend (Buutvrij/ The Crazy Ones) 
- met één logo werken. 
- richt hiervoor een panel op met een doorsnee van Purmerend. Focus groep 

- Via diverse sport en vrijetijds clubs. Zorg voor evenementen met een positief tintje en ben daar prominent aanwezig. Gebruik 
de positieve punten van Purmerend om de politiek negatief ervaren punten naar de achtergrond te zetten. Positieve 
opbouwende promo, omdenken en dit uitputten. 

- Via de Mail 

- Succesvolle evenementen (en die zijn er echt wel) nog beter in beeld brengen, met meer foto’s en reacties vanuit het 
publiek, bezoekers en of bewoners. Dan wordt de beleving meer van iedereen. 

- Richten op toeristen. 

- Proberen persoonlijker te uiten. Wie zijn er mee bezig dat als je vragen hebt je weet bij wie of welke afdeling je moet wezen. 
Daarnaast de doelstelling en plan van aanpak duidelijk te formuleren 

- Innovatieve en duurzame plannen uitvoeren 

- Meer focus op de stad zelf: wat voor mensen wonen er en waarom zou dot een reden moeten zijn om naar Purmerend te 
komen 

- Via de sociale media 
- Leefbaarheid van de stad vergroten 
- Via internet en of de post 
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- Meer passend bij huisstijl gemeente Purmerend 
- Een prettige leefstad waarbij je met de fiets binnen 10 minuten door laag holland fietst 
- Campagne binnen Purmerend is niet nodig, buiten Purmerend wél. 

- Een speur/puzzeltocht voor verschillende leeftijden uitzetten waar bezoekers geprikkeld worden om mee te denken en zelf 
ideeën in te brengen. 

- verhalen van Purmerenders (bewoners, ondernemers) en bezoekers optekenen en vertellen 
- meer openbare promotie 

- Hoe kan ik Purmerend aanraden als woonplaats, als mijn kleinkinderen (28 en 23 jaar) geen woning kunnen vinden (noch 
huur-noch koop) Aanraden? Voor de rijken? Driewerf schande!!! 

- Mailen, flyeren 
- Origineel en bewust 
- werelds maar met erfgoed 

- benadrukken dat je dicht bij natuur (Beemster, Markermeer) woont waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen en ook heel 
dichtbij Amsterdam door het goede OV. 

- veel groter uitpakken met een echt Purmer jaarfestijn. stad in klederdracht, oud hollandse spelen en markt maar dan wel 
heel veel mensen die mee doen en niet een handje vol zoals de kerst braderie ( sorry maar het enige wat daar goed aan is 
is het PR stukje in de krantjes :-( 

- Volgens mij hoeft dit helemaal niet. De stad is al veel te druk en slibt zo nog verder dicht. 
- Wijs op de fiets en wandelmogelijkheden in de omgeving 
- Waarom zou je Purmerend positief onder aandacht willen brengen is naar mijn idee druk zat. 
- Beginnen in de raadzaal om een mening naar buiten te brengen 
- RTV Purmerend en dat aan alle Purmerenders laten weten 
- Folders verspreiden, ondernemers aanspreken 
- Activiteiten weekend 
- Meer huis aan huis folder/krant verspreiden 
- gewoon niet doen. 
- Facebook op de lokale pagina’s 
- bereikbaarheid vergroten 
- De gewone dagelijks successen en gebeurtenissen voor het voetlicht brengen 

- Video’s  over initiatieven die gedaan worden door vrijwilligers voor Purmerenders. Breng bijvoorbeeld de video’s gemaakt 
door Buurtblik meer onder de aandacht. Plaats deze bijvoorbeeld op de website van de gemeente etc. . Doe meer met de 
VVV. Probeer meer toeristen te trekken naar Purmerend. Geef aan nieuwe bewoners een pakket met informatie over 
Purmerend die ze bijvoorbeeld kunnen halen bij de VVV 

- zondagkrant 
- Dat vraagt meer om een persoonlijke toelichting dan een korte toelichting hier 
- actiever adverteren in het buurtkrantje 
- korte maar pakkende slogan 
- Meer historie laten zien. Maar dan niet alleen op tekeningen of foto's, maar irl. 
- De naam Purmerend gebruiken in plaats van Waterland s goed 
- Promo film 

- landelijke evenementen naar Purmerend halen op gebied van sport en cultuur. Denk aan marathon, hardlopen fietsen, 
skeeleren, toneel, muziek, Sinterklaas, etc 

- artikelen in Zondagskrant of Purmerends Nieuwsblad, als "wist u dat"; maar dan moet je wel die krant ook krijgen!! 

- Eerlijkheid en samenwerking met huidige bewoners; stop met liegen en bomen neerhalen en Purmerend op een lelijke 
manier te ontwikkelen. Purmerend moet werken aan verfraaiing. Purmerend is lelijker geworden. Purmerend heeft meer 
medewerkers nodig in de gemeente dat WONEN in Purmerend. 

- Voor bezoekers, zou ik het historische centrum met het voetgangersgebied en de koemarkt met alle restaurants en de 
terrassen gebruiken 

- huis aan huis folder? 
- Kerstmarkt, meer activiteiten op de koemarkt 

- zie boven dwz beter laagbouw woningbouw die aansluit bij het kleinschalige binnenstad en heeft een positieve invloed op 
wonen en winkel en woonomgeving in het algemeen in de stad 

- De manier hoe de klimaatgekkies te werk gaat. 
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- wijziging slogan en logo 

- De sterke kanten benadrukken, doormiddel van portretten van de bewoners bijvoorbeeld, laten zien hoe divers Purmerend 
is! Op dit moment staat de stad bekend als racistisch, zonder behoud van historie en niet inclusief. Er moet denk ik heel wat 
gebeuren maar met een goede marketing campagne moet het lukken! 

- Meer laten zien van de positieve kanten. Andere bewoners aan het woord laten het beeld dat Purmerend heeft onder 
buitenstaanders is niet altijd positief. Purmerend kan meer doen aan zijn imago. Veel speelt zich af via social media is zou 
hier zeker op inspelen dan krijg je een groter bereik. Dit omdat veel inwoners buiten Purmerend werken. Op die manier krijgt 
het meer aandacht 

- Kijk naar het centrum van Zaandam, station en groot hotel gelijk bij winkelstraat, winkelstraat hersteld in Zaans groen, dus 
aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen. Jachthaven op loopafstand van centrum. Grote markt op zaterdag, ik kan 
nooit naar de markt in Purmerend en die 3 kramen op Wormerplein noem ik geen markt. Ik begrijp niet dat Purmerend niet 
inspeelt op het toenemend aantal toeristen dat naar Nederland komt, we hebben een prachtige omgeving, Zaandam, 
Volendam, Beemster, waarom niet Purmerend hier meer bij betrekken? 

- Wat doen aan die asociale betaald parkeertijden doen. 
- Dergelijke reclames vind ik een goed idee 
- Het beste alternatief voor Amsterdam 
- luisteren wat de bewoners willen 
- Via social media ipv een campagne langs de weg. 
- LUISTEREN naar de echte mensen en alle marketing en communicatie trukendoos vergeten. 

- Meer social media met aandacht voor al het moois, leuks en de voorzieningen in de stad. Dit op een speelse en interessante 
wijze presenteren. 

- Eenmalig een boek met mooie foto’s uit het heden en verleden aanbieden aan elk huishouden 
- Natuur op loopafstand van stadscentrum 
- Brainstormen met mensen die weten wat nodig is en dan naar oplossingen zoeken. 
- benadrukken dat iedereen welkom is in Purmerend 

- luisteren naar de inwoners en het probleem met de stadsverwarming oplossen zodat inwoners weer positief zijn met 
Purmerend en dan kan je het doorzetten naar bedrijven en bezoekers. Als de inwoners zich niet willen in zetten voor de stad 
waarom zullen ze voor bezoekers en bedrijven dan wel kiezen voor Purmerend 

- ja, meer actief zichtbaar tijdens evenementen en in het centrum 

- Als doorstuurt di website van gemeente Purmerend bezoekers naar websites van stichtingen via een link , dacht ik dat is 
sneller en betrouwbaar. 

- Zet Purmerend en de mogelijkheden meer in de spotlights tijdens bv. het Nieuwjaarsevenement op de Koemarkt 

- met het stadscentrum, het Leeghwaterpark en het water erlangs en de dichtbijheid naar de Beemster en Amsterdam 

- meer reclame maken op t.v. 
- voortreffelijke busverbinding met Amsterdam 
- Jongeren betrekken de activiteiten via social media 
- Meer op social media 
- Meer borden langs/op de openbare weg 
- evenementen meer naar buiten uitdragen 
- Gebruik de Koemarkt en Kaasmarkt en bij de HORECA en bedrijven zelf hiervoor 
- Meer reclame langs wegen en op SM 
- meer reclame 
- zorgen dat Purmerend zich zelf verkoopt d.m.v. een doordacht beleid en visie 
- meer adverteren, voor ouderen meer gratis 
- Meer in winkelcentra bekendheid geven. 

- Meer biologische winkels en of bedrijven. Meer diversiteit in winkels en kleinere ondernemers. Bijv. Pop-Up stores of 
ambacht winkels. 

- leuke evenementen zoals reuring. Iets grootst met kerst. geen zin ieder jaar naar het buitenland te gaan. 

- Reportage radio NH, stand op zaterdag in  het WECC 

- Waterland doet mij denken aan de gemeente Waterland en niet aan de gemeente Purmerend. Als het idee is om de stad 
Purmerend te promoten, dan moet ook de stadsnaam duidelijk naar voren komen. En benadruk leefbaarheid als rustig, 
groene en gezellige stad op 20 minuten afstand van Amsterdam. Koemarkt is een plus. Winkels en bereikbaarheid van het 
centrum niet. 

- zich inzetten voor meer en beter openbaar vervoer én beter parkeren 
- Een goede stadsbusverbinding met het centrum en stations 
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- Purmerend is gewoon goed 
- Gemeente vragen om Purmerend bewoonbaar te houden voor burgers 
- Meer bezig zijn met innovaties, zoals bijv. glasvezelverbindingen in de gemeente 
- Leuke promo filmpjes; wie en wat in Purmerend. 
- goede bedrijven zoeken om in het zonnetje te zetten 
- Flyer 

- voor bezoekers is de bereikbaarheid onvoldoende.  betaald parkeren gebied is uitgebreid in het wagenweggebied. voor 
ondernemers/ winkeliers zijn dit negatieve aspecten om klanten/ bezoekers aan te trekken. bestaansrecht wordt hierdoor 
ondermijnd. 

- Vlak bij A’dam, betaalbaar, historische binnenstad 

- Uw vragenlijst heeft te veel te maken met identificatie, maar zonder duidelijke ondergrond. Identificatie is per definitie 
negatief omdat ze de persoonlijkheid koppelt aan uiterlijkheden. Het is onzin om trots te zijn op de woonsituatie gekoppeld 
aan een gemeentelijke imago. Het is bij voorbeeld ook stupide om trots te zijn om in Amsterdam of in Rotterdam of Den 
Haag te wonen. Ik ben in Hamburg geboren in een tijd dat Hamburg, net als Dresden voor het overgrote deel bestond uit 
puinhopen. Ik had trots kunnen zijn, een Hamburger te zijn als Hamburg de nazi's buiten haar poort had gehouden. Heeft 
het niet gedaan. Ze hebben ons op school geleerd, trots te zijn op de Duitse nationaliteit. Die onzin heb ik in Nederland snel 
afgeleerd toen ik ontdekte wat die trotse Duitsers allemaal hadden uitgevreten. Als je iets voor deze stad wilt doen, sticht er 
dan een filosofische faculteit. Gratis. 

- meer verduurzamen (isoleren, zon energie, subsidies of lening met zeer lage rente daar op?!) 
- In een TV programma 
- Con eqient ye zijn in evenementen 
- Meer politie s nachts 
- ijsbaan op de koemarkt (gezelligheid) altijd wat te doen. 

- Meer evenementen op de koemarkt en in het leegwhaterpark. Dat zijn er toplocaties van de stad. Verspreiden door social 
media en eventueel kleine folders. 

- Grote evenementen organiseren 
- Op bilboards bij alle toegangswegen 
- benoem Purmerend - aandacht voor rijke historie - aandacht voor culturele evenementen 

- Voor inwoners is het voldoende. Voor bedrijven meer nadruk op de ruimte ( Baanstee Noord) om zich te vestigen. Voor 
bezoekers meer nadruk op de historie van de stad en de gezelligheid ( koemarkt). leggen. 

- Vooral het eigen karakter benadrukken en voor het voetlicht brengen bij nieuwe bewoners. Purmerend heeft een 
gemoedelijke vriendelijke uitstraling waar men trots op zou mogen zijn. 

- Recreatie 
- parkeer en openbaar vervoer beleid sterk gaan verbeteren 

- Goede informatie blijven geven en betrek steeds vaker de burgers VOORDAT de plannen gestalte hebben gekregen! 

- Gratis parkeren in het weekend 
- Meer leuke evenementen. 
- Profileer Purmerend als een stad die voorop wil lopen qua duurzaamheid 

- klein beginnen: de saamhorigheid in de wijken terugbrengen/ mensen in wijken met elkaar verbinden, als dat is geslaagd 
dan pas uitrollen naar Purmerend positief onder de aandacht te brengen. (Ik vind het best een puinhoop in mijn wijk, mis een 
wijkagent of iets dergelijks/ overleg met handhandhaving om de wijk leefbaar te houden, mis een platform om ideeën voor 
een betere wijk te delen en te realiseren 

- Historische plekken vergelijken met nieuwe bouwplannen 
- Purmerend heeft haar eigen dynamiek 
- Purmerend is het einde! 

- Een huis aan huis mailing met de plannen met wat u aan het doen bent en wat voor voordeel dit voor de inwoners betekent. 

- Zorgen fat er meer parkeerplaatsen zijn of komen. 
- Reclame op Schiphol en in Amsterdam plaatsen 

- Zorg dat Purmerend de enige stad in Nederland wordt, waar iedereen een geschikte woning heeft. Moet je opletten hoe snel 
je da  landelijke bekendheid krijgt. Verder heeft Purmerend niets meer voor toeristen om naar toe te komen. Dat was de 
koeienmarkt oo dinsdag, maar dat is nu gewoon een warenmarkt, zoals overal in Nederland.. 

- Ligging als stad in de periferie van Amsterdam maar ook middenin de natuur/polders. 
- door huis aan huis bladen te distribueren 
- sociale media, YouTube en voorlichting scholen en bedrijven 
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- Ik vind het niet veel zeggend; ik weet dat we deel uitmaken van waterland maar verder begrijp ik de gedachte er niet achter.   
Ik zou deze doen: Purmerend Verwent... want de stad en de mensen verwennen bezoekers met leuke winkels en lekker 
eten, de gemeente verwent de inwoners met goede voorzieningen en leuke evenementen, etc, dus je kunt alle activiteiten of 
voorzieningen zo introduceren 

- Purmerend eerst positief en interessant te maken d.m.v. "starterswoningen" te bouwen die daadwerkelijk betaalbaar zijn 
voor starters, kenmerkende winkels hier te laten vestigen en parkeerruimte te creëren aangezien er niet eens genoeg 
parkeerruimte rondom de stad zijn voor Purmerenders zelf, laat staan voor mensen van buiten Purmerend! 

- Metro naar Amsterdam regelen, toerisme kans. Purmerend gezellig maken en kneuterig. 
- Evenementenstad 
- Toegankelijker maken 
- Bezoekers iets bieden. Niet alleen horeca op de koemarkt 
- Digitaal.. op markten 
- Purmerend, kei-goede markt- en sportstad 

- Historische stadskern , uitgebreid winkelaanbod, streekfunctie, theater en dit alles onder de rook van Amsterdam 

- Facebook  of de website 
- De vele markten, evenementen, de horeca, het stadje 
- meer jaarlijks terugkerende evenementen, zoals een kerstmarkt of voorjaarsconcert 
- Goede busverbinding tussen alle delen van Purmerend. 
- Huis aan huis informatie? 
- in een "gezinsblad" 
- betere advertentie maken 
- Meer inwoners erbij betrekken 
- Zondagsmarkt 
- Via huis aan huis krantje zoals de wijkkrant ,heel leuk 
- Maak gebruik van de sociale media vraag mensen dit te delen zodat het meer bekend wordt 
- O.a. binnenstad weer aantrekkelijk maken. 
- ook in de wijkbladen 
- Ja 1x per maand een spelletjes avond voor eenzame ouderen en activiteiten voor jongeren... 
- De horeca en wonen en werken 
- Gratis parkeren binnenstad 
- nog meer aan de weg timmeren 

 

 

 
 

 



Vragenlijst Stadspromotie 2019 
 

Welkom. 
Fijn dat u wilt meewerken! 
 
De vragen gaan over het beeld dat u heeft van Purmerend en over wat u heeft gemerkt van 
de recente stadspromotie. 
 

In welke mate vindt u onderstaande begrippen passen bij Purmerend? q2 
 zeer 

passend 
passend deels wel, deels 

niet passend 
niet 

passend 
helemaal niet 

passend 
weet 
niet 

innovatie 
(vernieuwing) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

handelsgeest (goed in 
zaken doen) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

ambacht o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

authenticiteit 
(eigenheid) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

In welke mate vindt u onderstaande begrippen passen bij Purmerend? q4 
 zeer 

passend 
passend deels wel, deels 

niet passend 
niet 

passend 
helemaal niet 

passend 
weet niet 

creativiteit o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

duurzaamheid o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

actief o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

goed leven en 
werken 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

Is er nog een ander begrip dan bovenstaande, dat u bij Purmerend vindt passen? q3 
o ja, namelijk_____ 
o nee 
o weet niet 

 

Hoe vaak bent u er trots op Purmerender te zijn? q20 
o altijd 
o vaak wel 
o soms wel, soms niet 
o vaak niet 
o nooit 
o weet niet 

 
  



In welke mate zou u Purmerend aanraden bij anderen als stad om te wonen? q22 
o sterk aanraden 
o aanraden 
o niet aanraden/niet afraden 
o afraden 
o sterk afraden 
o weet niet 

 

In welke mate zou u Purmerend aanraden bij anderen als stad om te bezoeken? q24 
o sterk aanraden 
o aanraden 
o niet aanraden/niet afraden 
o afraden 
o sterk afraden 
o weet niet 

 

Zijn er bedrijven of winkels in Purmerend waar u trots op bent dat ze in Purmerend gevestigd 
zijn? q23 

o ja 
o nee 
o weet niet 

 
 Dieses Element anzeigen 
 
Wenn   Zijn er bedrijven of winkels in Purmerend waar u trots op bent dat...  ja   Ausgewählt ist
  
 

Op welke bedrijven of winkels bent u trots dat ze in Purmerend gevestigd zijn? 
(vraag  kunt u eventueel overslaan) q27 

__________ 

 

Weet u wat er in Purmerend te doen is op gebied van activiteiten, cultuur, sport, kunst en 
evenementen? q5 

o ja 
o soms wel, soms niet 
o nee 
o geen interesse in 

 
 
 Dieses Element ausblenden 
 
Wenn   Weet u wat er in Purmerend te doen is op gebied van activiteiten, ...  geen interesse in   Ausgewählt ist
  
 
  



Hoe komt u aan informatie over de activiteiten in Purmerend op gebied van cultuur, sport, 
kunst en evenementen? 
  q6 
meer dan een antwoord mogelijk 
 

□ via familie, vrienden, kennissen 
□ de krant 
□ magazine Dagje Purmerend (4x per jaar gratis verspreid) 
□ Facebook 
□ Instagram 
□ evenementenkalender op een website 
□ diverse websites op internet 
□ reclame in openbare ruimten 
□ anders, namelijk_____ 
□ geen interesse in 

 
 Dieses Element anzeigen 
 
Wenn   Hoe komt u aan informatie over de activiteiten in Purmerend op geb...  evenementenkalender op een 
website   Ausgewählt ist  
 

Op welke website(s) bekijkt u een evenementenkalender (of agenda)?  
  q17 
meer dan een antwoord mogelijk 
 

□ purmerend.nl 
□ laagholland.com / vvv-purmerend 
□ dagjeuitinderegio.nl 
□ waterlandsgoed.nl 
□ purmerendleeft.nl 
□ oozo.nl 
□ anders, namelijk_____ 
□ weet niet (meer) 

 
 

De stichting Purmerend 2000 Plus voerde het afgelopen jaar een campagne om Purmerend 
positief onder de aandacht te brengen bij inwoners en bezoekers. In de stichting nemen deel: 
Purmerendse ondernemers, horeca,  winkeliers en de gemeente Purmerend. 
 
Weet u welke slogan bij de stadspromotie gebruikt wordt (ongeveer)? q7 

o ja, namelijk_____ 
o nee 

  



 
De slogan die in de campagne gebruikt wordt, is Purmerend = Waterlandsgoed. 
Heeft u de slogan - voordat u deze enquête kreeg - wel eens ergens gezien? q9 
Het logo wordt met verschillende kleuren gebruikt. 
 

o ja 
o nee 
o weet niet 

 
 
 
 Dieses Element anzeigen 
 
Wenn    
De slogan die in de campagne gebruikt wordt, is Purmerend = Water...  ja   Ausgewählt ist
  
 

De campagne Purmerend = Waterlandsgoed  is op verschillende manieren onder de 
aandacht gebracht. Welke van de onderstaande manieren heeft u wel eens gezien? q11 
meer dan een antwoord mogelijk 
 

□ welkomsborden en/of vlaggen bij de toegangswegen naar Purmerend 
□ borden op andere plekken in de stad 
□ reclame in de bussen 
□ in de kranten, folders 
□ Facebook 
□ Instagram 
□ anders, namelijk_____ 
□ geen enkele van deze 
□ weet ik niet (meer) 

  



 
 
Tijdens de campagne zijn welkomsborden langs de toegangswegen van de stad geplaatst. 
Heeft u deze gezien? 
  q28 

o ja 
o nee 
o weet niet (meer) 

 
 
Tijdens de campagne zijn onder andere in kranten, op straat, sociale media en in de bus 
wetenswaardigheden over Purmerend verteld onder de naam 'Wist u dat?' Bijgaand ziet 
u voorbeelden. Heeft u dit soort advertenties gezien? 
 
  q29 

o ja 
o nee 
o weet niet (meer) 

 

Heeft u – voordat u deze enquête kreeg – wel eens de website van Waterlandsgoed 
Purmerend bezocht? 
  q12 



o ja 
o nee 
o weet niet (meer) 

 

In welke mate voelt u zich aangesproken door de campagne Purmerend=Waterlandsgoed?
 q14 

o zeer aangesproken 
o aangesproken 
o deels wel, deels niet aangesproken 
o niet aangesproken 
o helemaal niet aangesproken 
o weet niet 

 

U kunt hier uw antwoord toelichten q25 

__________ 

Heeft u zelf ideeën voor de stichting hoe zij Purmerend het best positief onder de aandacht 
kunnen brengen bij inwoners, bedrijven en bezoekers? q19 

o ja, namelijk_____ 
o nee 
o weet niet 

 

Wilt u kans maken op een vvv-cadeaukaart? q26 
o ja 
o nee 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Klik op 'antwoorden versturen' om de vragenlijst af te 
ronden. 
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