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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Samenvatting  

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 daar de betreffende samenvatting. Wilt u 

een totaaloverzicht, dan leest u de samenvatting aan het begin.  

Aanleiding en onderzoeksmethode 

De Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2015-2019 is met drie jaar 

verlengd en wordt op onderdelen geactualiseerd. Voor deze actualisatie is een 

omgevingsanalyse nodig. Om de mening van de inwoners van Purmerend te betrekken bij deze 

omgevingsanalyse, is een enquête gehouden onder het internetpanel.  

In oktober 2019 zijn 2.594 leden van het internetpanel uitgenodigd de enquête in te vullen. 

1.560 panelleden ofwel 60% vulde de enquête in. Het onderzoek ging over de volgende 

onderwerpen: zeven handhavingsthema’s van VTH, prioriteren van vier taakvelden van VTH, 

toezichthouders en wijkgericht werken. Het onderzoek is grotendeels een herhaling uit een 

onderzoek uit 2015. De resultaten van 2019 zijn steeds vergeleken met 2015. Het onderwerp 

wijkgericht werken is nieuw. 

Hoofdstuk 1 Zeven handhavingsthema’s  

Als eerste is gevraagd een fictief budget te verdelen over de zeven handhavingsthema’s van 

toezicht en handhaving.– milieucontroles bij bedrijven, controles op brandveiligheid van 

gebouwen, controles op het naleven van bestemmingsplannen, controles op overige 

veiligheidsaspecten van bouwwerken, buurttoezicht op het terrein van de openbare orde, 

controles in de openbare buitenruimte en controles i.v.m. de drank en horecawet.  

- 43% verdeelt het budget over 7 thema’s, gemiddeld over 5,7 thema’s. Dit geeft aan dat 

alle thema’s wel in enige mate belangrijk worden gevonden. 

- Buurttoezicht op het terrein van de openbare orde vindt men het belangrijkst. 91% geeft 

geld aan dit thema; gemiddeld geeft men 20% van het budget hieraan uit.  

- Controles in de openbare buitenruimte staat op de tweede plaats, 86% geeft hier geld 

aan uit, 18% van het budget.  

- Controles op brandveiligheid van gebouwen en milieucontroles bij bedrijven staan op 

een gedeelde derde plaats (beide 15% van het budget).  

- Aan controles op overige veiligheidsaspecten van bouwwerken (11%), controles op het 

naleven van bestemmingsplannen (8%) en controles i.v.m. de drank- en horecawet 

(8%) kent men minder budget toe dan de 14% die op grond van een gelijk belang 

verwacht zou worden. 5% van het budget gaat naar ‘iets anders dan VTH’. In ruim een 

kwart van de gevallen betreft het hier niet een ander onderwerp maar een extra 

aandachtspunt voor VTH. 

- Tussen de wijken zijn er nauwelijks verschillen en in vergelijking met 2015 is er 

nauwelijks iets veranderd. 
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Hoofdstuk 2 Prioriteiten binnen vier taakvelden 

Voor vier taakvelden van VTH is gevraagd de verschillende aspecten binnen de taakvelden te 

prioriteren: milieu, bouwen en ruimtelijke ordening, openbare ruimte en brandveiligheid. 

- Binnen het taakveld milieu is kwaliteit van de woonomgeving het belangrijkst. De 

verschillen tussen de drie aspecten zijn niet groot. Vergeleken met 2015 is in dit 

taakveld het belang dat wordt gehecht aan de kwaliteit van de woonomgeving gestegen 

en dat voor de veiligheid van de woonomgeving gedaald. 

- Binnen de taakvelden ‘bouwen en ruimtelijke ordening’, ‘openbare ruimte’ en 

‘brandveiligheid’ is veiligheid steeds als belangrijkste aspect gekozen.  

- Binnen ‘bouwen en ruimtelijke ordening’ is het belang dat wordt gehecht aan het uiterlijk 

van de woon- werkomgeving sinds 2015 iets gestegen. De rangorde is gelijk aan die 

van 2015. 

- Binnen het taakveld ‘openbare ruimte’ is het belang van ‘overlast in de openbare ruimte’ 

sinds 2015 licht gestegen. Het belang van ‘alcoholgebruik door jongeren’ is gedaald. 

81% zet dit op de laatste plaats. De rangorde is niet veranderd t.o.v. 2015. 

- Bij het taakveld brandveiligheid is het belang van brandveilig gebruik van gebouwen iets 

gedaald en dat van brandwerend gebruik van gebouwen iets gestegen. De rangorde is 

niet veranderd t.o.v. 2015. 

Hoofdstuk 3 Toezichthouders en oordeel over inzet op handhaving 

- De helft van de Purmerenders heeft wel eens een medewerker toezicht en handhaving 

gezien in de eigen buurt. In Centrum hebben meer mensen toezichthouders in de eigen 

buurt gezien: 72%. In Purmer-Zuid hebben relatief veel mensen nooit een 

toezichthouder gezien in de eigen buurt (55% tegen 44% totaal).  

- 92% van de Purmerenders heeft wel eens een medewerker toezicht en handhaving 

gezien in hun eigen buurt of elders in Purmerend, de meesten vaker dan een keer. 

Bewoners van Centrum hebben vrijwel allemaal wel eens een toezichthouder gezien.  

- Vier van de tien Purmerenders (43%) vinden dat de gemeente niet voldoende doet aan 

controle, toezicht en handhaving. In Purmer-Zuid vindt men dit vaker dan gemiddeld 

(48%).  

- 29% vindt dat de gemeente voldoende doet aan controle, toezicht en handhaving. In 

Wheermolen, Gors en Centrum vinden meer bewoners dat de gemeente voldoende 

doet (resp. 40%, 39% en 36%).  

- 66% van de Purmerenders noemt in een open vraag zaken waarop de gemeente 

(extra) zou moeten controleren of handhaven. Parkeren is verreweg het meest 

genoemd, door 48%. Verkeersaspecten zijn door 23% genoemd, met name fietsen 

waar dit niet mag en te hard rijden door gemotoriseerd verkeer. 9% noemt zaken die te 

maken hebben met afval en zwerfvuil en eveneens 9% noemt overlast van jongeren. 

11% noemt een specifieke plek of situatie.  

Hoofdstuk 4 Wijkgericht werken 

Sinds een aantal jaar werkt de gemeente wijkgericht voor toezicht, handhaving, beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. Dit houdt onder meer in dat er zoveel mogelijk vaste 

medewerkers in een wijkteam zitten.  
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- 64% van de Purmerenders weet dat de gemeente wijkgericht werkt voor toezicht, 

handhaving, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In Weidevenne, Gors en 

Centrum is de bekendheid het hoogst (circa 68%), in Overwhere het laagst (57%).  

- 23% merkt dat er wijkgericht wordt gewerkt in de wijk. In Centrum en Gors merkt men 

dit het meest (34% en 29%), in Purmer-zuid het minst (16%).  

- Dat er een vaste wijkagent is, is bij 70% bekend. De vaste wijkmanager is bij 53% 

bekend; dat er vaste medewerkers zijn voor toezicht en handhaving is bij 28% bekend.  

- Ruim een kwart van de inwoners is tevreden over het wijkgericht werken; 19% is 

ontevreden. Tussen de wijken zijn er geen verschillen in de tevredenheid over het 

wijkgericht werken.  

Men kon dit antwoord toelichten. Er zijn zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. Het 

vaakst is gezegd dat men nooit handhavers of andere medewerkers van wijkgericht 

werken ziet: 24%. Van degenen die ontevreden zijn over wijkgericht werken zegt 25% 

dit, van degenen die het niet weten de helft. Van degenen die tevreden zijn zegt maar 

5% dit. Op de tweede plaats staat onderhoud groen. Dit is bij de groep tevredenen het 

meest genoemd. Daarnaast zijn relatief veel (15%) opmerkingen gemaakt over de 

werkwijze, de bereikbaarheid en de communicatie over de werkwijze. 

Conclusies en aanbevelingen 

• Van de zeven thema’s waarop de gemeente toezicht houdt en handhaaft – 

milieucontroles bij bedrijven, controles op brandveiligheid van gebouwen, controles op 

het naleven van bestemmingsplannen, controles op overige veiligheidsaspecten van 

bouwwerken, buurttoezicht op het terrein van de openbare orde, controles in de 

openbare buitenruimte, controles i.v.m. de drank en horecawet- vindt men buurttoezicht 

op het terrein van de openbare orde en controles in de openbare buitenruimte het 

belangrijkst. 

 

• De inwoners is gevraagd om binnen de taakvelden milieu, bouwen en ruimtelijke 

ordening, openbare ruimte en brandveiligheid een prioritering van genoemde aspecten 

te geven. Per taakveld zijn drie of vier aspecten genoemd. Binnen de taakvelden 

‘bouwen en ruimtelijke ordening’, ‘openbare ruimte’ en ‘brandveiligheid’ is veiligheid 

steeds als belangrijkste aspect gekozen. Binnen het taakveld milieu komt er geen 

duidelijke prioriteit naar voren. 

 

• Bijna iedereen (92%) heeft wel eens een toezichthouder in Purmerend gezien, maar 

lang niet iedereen (51%) heeft wel eens een toezichthouder gezien in de eigen buurt. 

Een aanzienlijk deel van de inwoners (43%) zegt desgevraagd dat de gemeente te 

weinig doet aan controle, toezicht en handhaving. Dit percentage beoordelen we als 

onvoldoende en een aandachtpunt voor het beleid (30% of meer onbekend; zie 

toetsingskader). Handhaven op parkeren is het belangrijkst, daarnaast handhaven op 

fietsen waar dit niet mag (met name voetgangersgebieden in het centrum en de 

winkelcentra) en te hard rijden. De antwoorden op de open vragen kunnen worden 

gebruikt om het beleid wat dit aangaat verder in te vullen. 

 

• Het wijkgericht werken is bij 64% bekend. Dat er vaste medewerkers zijn weten minder 

mensen. 23% merkt iets van het wijkgericht werken. Dit lijkt weinig. Het is echter de 

vraag of men het moet merken. Als men tevreden is over een aantal aspecten zoals 

onderhoud van het groen e.d. dan is er ook effect behaald. Doch aangezien 43% zegt 
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dat de gemeente te weinig doet aan toezicht en handhaving, kunnen we stellen dat er 

verbetering te behalen is in de bekendheid van en de tevredenheid met wijkgericht 

werken. Ook blijkt uit omnibus 2019 dat rapportcijfers over relevante zaken sinds 2011 

nauwelijks zijn veranderd. 

 

• De helft van de inwoners heeft wel eens een toezichthouder in de eigen buurt gezien. 

Gezien het feit dat er wijkgericht wordt gewerkt, zou verwacht mogen worden dat dit 

percentage hoger zou liggen. De focus ligt blijkbaar het meest op Centrum, waar 89% 

wel eens een toezichthouder in de eigen buurt heeft gezien. Over het wijkgericht 

werken zou meer gecommuniceerd kunnen worden, met name over de vaste 

wijkmanager (53% bekend) en de vaste medewerkers toezicht en handhaving (28% 

bekend). Inwoners geven regelmatig aan dat zij niet weten hoe zij de wijkmanager of 

andere medewerkers kunnen bereiken. 
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Aanleiding en onderzoeksverantwoording 

Aanleiding  

De teams Vergunningen, Beleid en Advies (VBA) en Toezicht en Handhaving (T&H) dragen 

zorg voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van wet- en regelgeving op 

het gebied van het omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten. De uit te voeren taken zijn 

binnen VTH ondergebracht bij de taakvelden van Milieu, Bouwen en Ruimtelijke Ordening, 

Brandpreventie en openbare buitenruimte. In de Nota Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving Purmerend is het uitvoerings- en handhavingsbeleid op het gebied van VTH 

beschreven. De huidige Nota VTH 2015-2019 is met drie jaar verlengd en zal op onderdelen 

worden aangepast. In ieder geval zal de strategie omtrent vergunningverlening, toezicht en 

handhaving worden geactualiseerd. In het kader hiervan is een omgevingsanalyse nodig. In 

2015 is hierbij voor het eerst het internetpanel ingezet om de mening van de inwoners te 

betrekken bij het herzien van de omgevingsanalyse. In 2019 is het onderzoek uit 2015 

herhaald. Voor een groot deel is de vragenlijst ongewijzigd gebleven. 

Doel van het onderzoek 

De mening van de Purmerenders betrekken bij de omgevingsanalyse ten behoeve van het 

actualiseren van de nota Vergunning, Toezicht en Handhaving 2015-2019 van de gemeente 

Purmerend en Beemster. 

Onderzoeksvragen 

Herhaling van het onderzoek uit 2015: 

- Welke van de zeven handhavingsthema’s binnen toezicht en handhaving vinden 

bewoners van Purmerend het belangrijkst? 

- Welke prioriteiten moeten er worden gesteld binnen de taakvelden milieu, bouwen en 

ruimtelijke ordening, openbare ruimte, brandveiligheid? 

- Heeft men de medewerkers toezicht en handhaving wel eens gezien? 

- Doet de gemeente voldoende aan toezicht en handhaving? 

- Zijn er zaken op het gebied van toezicht en handhaving waarop de gemeente (extra) 

moet handhaven in de buurt? 

Nieuw onderwerp:  

- Bekendheid en effect van wijkgericht werken 

Onderwerpen uit omnibusonderzoek 

Het omnibusonderzoek vindt elke twee jaar plaats. Ook dit onderzoek houden we onder het 

internetpanel. In dit rapport zijn een aantal uitkomsten uit omnibus 2019 opgenomen die 

van belang zijn voor het onderwerp wijkgericht werken: 

- Tevredenheid met onderhoud openbare ruimte 

- Tevredenheid met reiniging 

- Veiligheidsgevoel 
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- Laatste contact met gemeente: bewonersmeldingen en huisvuil/grofvuil 

- Gewenst informatiekanaal (omnibus 2017) 

Onderzoeksmethode en respons 

De onderzoekspopulatie bestaat uit inwoners van 18 jaar en ouder die tot het internetpanel 

behoren. Deelnemers aan het internetpanel hebben zich bereid getoond om enkele keren per 

jaar een enquête op internet in te vullen. Het panel telde op het moment van dit onderzoek 

2.594 personen. De e-mail met de uitnodiging om de enquête in te vullen is op 19 september 

2019 verstuurd. Op 11 oktober 2019 is de enquête afgesloten. 1.560 panelleden ofwel 60% 

vulde de enquête in. De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd, geslacht en 

wijk. Dit is gedaan om de verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel 

mogelijk in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 

De enquête was gecombineerd met het onderwerp evenementen, bezoek en waardering. Het 

onderwerp VTH kwam als tweede in de enquête. Relatief veel mensen zijn afgehaakt bij de 

eerste vraag over de verdeling van een fictief budget van 700 euro over de 7 thema’s van VTH. 

53% van de respondenten heeft de enquête afgerond. 

Respons internetpanel evenementen en VTH, september 2019 

  aantal % 

uitgenodigd 2594   

begonnen 1560 60% 

gedeeltelijk ingevuld  191 12% 

afgerond 1369 53% 

Interpretatie resultaten 

In elk onderzoek vragen we ons af: wanneer vinden we iets voldoende? Wanneer moeten we 

aandacht aan een bepaald aspect besteden? Om dit te bepalen, maakt B&I gebruik van een 

beoordelingsschema. Dit schema is ontwikkeld op basis van eerder tevredenheidsonderzoek. 

Waar dit mogelijk en van toepassing is, gebruiken we dit beoordelingsschema. 

Beoordelingsschema tevredenheidonderzoek 

 Beoordeling Aandacht 

Rapportcijfers   

minder dan 6 onvoldoende vraagt om aandacht 

6,0 t/m 6,4 voldoende vraagt om enige aandacht 

6,5 t/m 7,4 ruim voldoende normaal 

7,5 en meer goed geen extra aandacht nodig  

Percentage onvoldoende (5 of lager) of (zeer) ontevreden (bij tevredenheidsvragen) of onbekend (bij 

bekendheidsvragen 

30% of meer onvoldoende vraagt om aandacht 

20 t/m 29% voldoende vraagt om enige aandacht 

5 t/m 19% ruim voldoende normaal 

minder dan 5% goed geen extra aandacht nodig  
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Leeswijzer 

• In deze rapportage zijn samenvattingen op twee plekken opgenomen. Elk hoofdstuk 

bevat een samenvatting. Al deze hoofdstuksamenvattingen zijn achter elkaar opgenomen 

de samenvatting aan het begin. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te 

maken. Als u een los hoofdstuk wilt lezen, vindt u daar de betreffende samenvatting. Wilt 

u een totaaloverzicht, dan leest u de samenvatting aan het begin.  

• Voor deze rapportage is waar mogelijk getoetst op verschillen met 2015. Significante 

verschillen zijn aangegeven door middel van symbolen in de tabellen ( of  voor een 

getal). 

• Alle resultaten zijn voor 2019 gekruist met de wijken. In tabellen is gebruik gemaakt van 

de symbolen > (groter dan ) en < (kleiner dan) om verschillen tussen de wijken aan te 

geven. 

In grafieken zijn significante verschillen tussen de wijken weergegeven door alleen het 

betreffende element te voorzien van een label met het percentage. 

• Om schijnbare nauwkeurigheid te vermijden zijn in de verslaglegging percentages 

afgerond op hele procenten. Dit kan soms tot gevolg hebben dat de som van de 

percentages niet op 100% uitkomt, maar op 99% of 101%. Omdat dit door 

afrondingsverschillen komt, staat in de tabellen toch als som 100%. 

• 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 in dit geval 

meestal hoger dan 100%. Dit komt doordat de antwoorden zijn gepercenteerd op het 

aantal respondenten en niet op het aantal gegeven antwoorden.  

• In dit rapport zijn resultaten uit Omnibus 2017 en 2019 opgenomen die relevant zijn voor 

het thema. Deze resultaten zijn weergegeven in een kleiner, blauw lettertype: Omnibus.  
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1 Zeven handhavingsthema’s  

Als eerste is gevraagd een fictief budget te verdelen over zeven handhavingsthema’s van 

toezicht en handhaving. 43% van de inwoners verdeelt hierbij het geld over alle zeven thema’s, 

gemiddeld over 5,7 thema’s. Dit geeft aan dat alle thema’s in enige mate belangrijk worden 

gevonden. Buurttoezicht op het terrein van de openbare orde vindt men het belangrijkst. 91% 

geeft geld aan dit thema en gemiddeld geeft men 20% van het budget hieraan uit. Controles in 

de openbare buitenruimte staat op de tweede plaats, 86% geeft hier geld aan uit, 18% van het 

budget. Controles op brandveiligheid van gebouwen en milieucontroles bij bedrijven staan op 

een gedeelde derde plaats (beide 15% van het budget). Aan controles op overige 

veiligheidsaspecten van bouwwerken (11%), controles op het naleven van 

bestemmingsplannen (8%) en controles i.v.m. de drank- en horecawet (8%) kent men minder 

budget toe dan de 14% die op grond van een gelijk belang verwacht zou worden. 5% van het 

budget gaat naar ‘iets anders dan VTH’. In ruim een kwart van de gevallen is hier niet een 

ander onderwerp zoals ‘ouderen’ genoemd, maar een extra aandachtspunt voor VTH. 

Tussen de wijken zijn er nauwelijks verschillen en in vergelijking met 2015 is er nauwelijks iets 

veranderd. 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

- De verdeling van een fictief budget van 700 euro over 7 thema’s van VTH: 

milieucontroles bij bedrijven, controles op brandveiligheid van gebouwen, controles op 

het naleven van bestemmingsplannen, controles op overige veiligheidsaspecten van 

bouwwerken, buurttoezicht op het terrein van de openbare orde, controles in de 

openbare buitenruimte, controles i.v.m. de drank en horecawet of iets anders dan 

toezicht en handhaving. 
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43% verdeelt geld over 7 thema’s, gemiddeld over 5,7 thema’s 

In de eerste vraag werd de respondenten gevraagd, €700 te verdelen over de zeven 

handhavingsthema’s van toezicht en handhaving. Ook mocht men de 700 euro of een deel 

ervan aan iets anders dan toezicht en handhaving toekennen. Op deze manier hebben we 

geprobeerd om de respondenten echt te laten prioriteren, zoals de gemeente het ook moet 

doen. Als ze alles even belangrijk vonden, zou elk thema 14% van het geld toegekend krijgen.  

De thema’s waren elk voorzien van een toelichting. Deze staan in de tweede tabel. 

Aantal thema’s waaraan men geld heeft toegekend, procenten 

aantal thema’s % 

1 thema 4 

2 thema’s 4 

3 thema’s 7 

4 thema’s 10 

5 thema’s 13 

6 thema’s 11 

7 thema’s 43 

8 thema’s 8 

totaal 100 

gemiddeld 5,7 

De grootste groep inwoners, 43%, heeft het fictieve budget verdeeld over 7 thema’s. Dit geeft 

aan dat elk thema wel in enige mate belangrijk wordt gevonden. Vier procent geeft het hele 

bedrag uit aan 1 thema; 8 % geeft het uit aan 8 thema’s; dus naast de 7 thema’s van VTH ook 

nog aan iets anders. 

Handhavingsthema’s met toelichting, vragenlijst 2019 

thema   omschrijving in de vragenlijst 

Milieucontroles bij bedrijven    
opslag gevaarlijke stoffen, geuroverlast, 
bodemvervuiling, geluidsoverlast, luchtvervuiling, 
aantasting waterkwaliteit, energieverbruik 

Controles op brandveiligheid van gebouwen    
zoals zorginstellingen, horeca, kinderdagverblijven, 
ziekenhuis, sporthallen, winkels 

Controles op het naleven van bestemmingsplannen    
zoals illegale bouw, illegaal gebruik in het kader van 
bestemmingsplan (bijvoorbeeld wonen op een 
bedrijventerrein) 

Controles op overige veiligheidsaspecten van bouwwerken   
zoals constructiefouten, bouw- en sloopveiligheid (bijv. 
asbest), illegale sloop 

Buurttoezicht op het terrein van de openbare orde    
zoals overlast jongeren, openbare dronkenschap, 
drugs 

Controles in de openbare buitenruimte   
zoals niet fietsen in voetgangersgebied, reclame-
voertuigen op de openbare weg, hondenoverlast, 
parkeren, evenementen, afval (-dumpingen) 

Controles i.v.m. de drank en horecawet    
geen drank verkopen aan jongeren, drankvergunning 
horecagelegenheden etc. 
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Buurttoezicht krijgt grootste aandeel budget; 20% 

Buurttoezicht op het terrein van de openbare orde vindt men het belangrijkst. Dit thema krijgt 

20% van het budget, 6% meer dan op grond van een gelijke verdeling zou worden verwacht. 

Controles in de openbare buitenruimte staat op de tweede plaats, met 18% van het budget. 

Controles op brandveiligheid van gebouwen en milieucontroles bij bedrijven staan op een 

gezamenlijke derde plaats met elk 15% van het fictieve budget.  

Percentage van het fictieve budget, per thema, 2019 

 

Controles op overige veiligheidsaspecten van bouwwerken staat met 11% op de vierde plaats. 

Een gezamenlijke vijfde plaats staan controles op het naleven van bestemmingsplannen en 

controles op het naleven van de drank en horecawet, met elk 8% van het budget.   

5% van het totale fictieve budget gaat naar iets anders dan toezicht en handhaving. Uit de 

toelichting bij deze vraag blijkt dit evenwel vaak een aandachtspunt binnen VTH te zijn; hierover 

later meer. 

Buurttoezicht krijgt geld van 90% van de respondenten, gemiddeld 154 euro 

In de volgende twee grafieken is te zien hoeveel procent van de respondenten geld aan een 

bepaald thema heeft toegekend en wat het gemiddelde bedrag is dat men heeft toegekend.  

Buurttoezicht is door 91% van de respondenten gekozen. Zij kenden hier gemiddeld 154 euro 

aan toe. 18% van de respondenten kende geld toe aan ‘iets anders dan toezicht en 

handhaving’. Wel geven deze respondenten meer geld uit hieraan: gemiddeld kenden zij hier 

205 euro aan toe.  

  

20

18

15

15

11

8

8

5

0 10 20 30 40 50

buurttoezicht op het terrein van de openbare orde

controles in de openbare buitenruimte

controles op brandveiligheid van gebouwen

milieucontroles bij bedrijven

controles op overige veiligheidsaspecten van bouwwerken

controles op het naleven van bestemmingsplannen

controles i.v.m. de drank en horecawet

iets anders dan toezicht en handhaving

%

de blauwe lijn (14%) geeft aan welk deel van het geld ieder item zou krijgen als het budget gelijk verdeeld zou worden 



Internetpanel Toezicht en Handhaving 2019                   16                         Gemeente Purmerend, B&I 

Percentage inwoners dat thema’s VTH heeft gekozen bij verdeling van het fictieve budget, 2019 

Gemiddeld bedrag dat inwoners toekennen aan de thema’s VTH bij verdeling van het fictieve budget, 2019 

 

Wijken 

Tussen de zeven Purmerendse wijken zijn er nauwelijks verschillen in de beantwoording van de 

vraag over de verdeling van het fictieve budget. 

Ontwikkeling 

Tussen de peiljaren 2015 en 2019 is er nauwelijks iets veranderd. 
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‘Iets anders’ is in ruim een kwart van de gevallen een (extra) aandachtspunt voor VTH 

18% van de inwoners gaf geld aan ‘iets anders dan VTH’. Men kon zelf invullen waaraan dit 

geld moet worden besteed. 

Andere zaken waaraan men het fictieve budget besteedt, aantal, procenten, gemiddeld bedrag*, 2019 

iets anders dan de VTH-thema’s aantal % 
gemiddeld  

bedrag* 

specifiek aandachtpunt voor VTH 65 27  177  

onderhoud van groen, meer groen, schoonhouden van hondenpoep 36 15  211  

onderwerp dicht tegen VTH, bijvoorbeeld controles op te hard rijden en 
andere politietaken 

19 8  279  

onderhoud wegen en straten 10 4  238  

overig fysiek 7 3   

overig onderhoud en schoonhouden 4 2   

subtotaal fysiek domein   59   

sociaal domein 37 15  277  

specifieke voorziening bijvoorbeeld HOP 15 6  175  

veiligheid 5 2   

fraude opsporen bijv. uitkeringen 5 2   

economie 1 0   

geen antwoord 57 23  163  

Totaal 244 100   

*alleen als er 10 of meer respondenten dit hebben genoemd 

27% van de respondenten noemde hier niet iets anders, maar gaf een specifiek onderwerp 

binnen toezicht en handhaving aan. Bijvoorbeeld zwerfvuil, meer handhaven op fietsers die de 

regels overtreden, geluidsoverlast etc.  

15% noemt zaken i.v.m. de groenvoorziening bijvoorbeeld beter onderhoud, meer groen, 

schoonhouden van hondenpoep.  

8% noemt hier iets dat dicht tegen toezicht en handhaving aanligt, zoals verkeerscontrole, 

toezicht en handhaving door de politie.  

Bij elkaar heeft meer dan de helft van de zaken die men noemt betrekking op het fysiek domein. 

15% noemt iets op het gebied van sociaal beleid zoals onderwijs, jeugdzorg, zorg voor ouderen 

en buurthuizen. 

6% noemt een specifieke voorziening zoals een HOP in Weidevenne en gratis openbaar 

vervoer. 

  



Internetpanel Toezicht en Handhaving 2019                   18                         Gemeente Purmerend, B&I 
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2 Prioriteiten binnen vier taakvelden 

Voor vier taakvelden van VTH is gevraagd de verschillende aspecten binnen de taakvelden te 

prioriteren.  

Binnen het taakveld milieu is kwaliteit van de woonomgeving het belangrijkst. De verschillen 

tussen de drie aspecten zijn niet groot. Vergeleken met 2015 is het belang dat wordt gehecht 

aan de kwaliteit van de woonomgeving gestegen en dat voor de veiligheid van de 

woonomgeving gedaald. 

Binnen de taakvelden ‘bouwen en ruimtelijke ordening’, ‘openbare ruimte’ en ‘brandveiligheid’ is 

veiligheid steeds als belangrijkste aspect gekozen. Binnen ‘bouwen en ruimtelijke ordening’ is 

het belang dat wordt gehecht aan het uiterlijk van de woon- werkomgeving sinds 2015 iets 

gestegen. De rangorde is gelijk aan die van 2015. 

Binnen het taakveld ‘openbare ruimte’ is het belang van ‘overlast in de openbare ruimte’ sinds 

2015 licht gestegen. Het belang van ‘alcoholgebruik door jongeren’ is gedaald. 81% zet dit op 

de laatste plaats. De rangorde is niet veranderd t.o.v. 2015. 

Bij het taakveld brandveiligheid is het belang van brandveilig gebruik van gebouwen iets 

gedaald en dat van brandwerend gebruik van gebouwen iets gestegen. De rangorde is niet 

veranderd t.o.v. 2015. 

 

Inleiding 

De respondenten is gevraagd om binnen de taakvelden milieu, bouwen en ruimtelijke ordening, 

openbare ruimte en brandveiligheid een prioritering van genoemde aspecten te geven. Per 

taakveld zijn drie of vier aspecten genoemd. De respondenten moesten deze nummeren in 

volgorde van belangrijkheid, waarbij 1 het meeste belangrijke en 3 of 4 het minst belangrijke 

aspect is. In de tabellen staat behalve de percentages ook het gemiddelde weergegeven 

(=score). Hoe lager de score, hoe belangrijker het aspect. 

In de tabellen staat vooraan de rangorde voor 2015 en 2019 weergegeven. Per kolom is het 

hoogste percentage vetgedrukt, zodat goed is te zien welk aspect het vaakst als eerste prioriteit 

is gekozen, welk als tweede enzovoort. 

Wijken 

Er zijn geen verschillen tussen de wijken. Omdat dit voor alle paragrafen geldt, vermelden we 

dit niet in elke paragraaf. 

Vergelijking met 2015 

De vragen zijn vrijwel gelijk aan die in 2015. In een aantal gevallen zijn er kleine dingen 

gewijzigd aan de omschrijving. Er zijn een aantal verschillen, die worden aangegeven in de 

tabellen met pijltjes. 
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Milieu: kwaliteit van woonomgeving belangrijkst, belang hiervan gestegen sinds 2015 

Prioriteiten binnen taakveld milieu, 2015 en 2019 

      plaats in rangorde, percentage   

rangorde 
2015 

rangorde 
2019 

aspect 1 2 3 tot.   Score* 
verschil 
met 2015 

2 2 milieuoverlast 31 43 26 100   1,96   

3 1 kwaliteit van de omgeving 36 35 29 100   1,93 -0,11 

1 3 veiligheid woonomgeving 33 22 45 100   2,11 0,15 

* Hoe lager, hoe belangrijker 
** belang gestegen sinds 2015,  belang gedaald sinds 2015 

 

Binnen het taakveld milieu is het aspect kwaliteit van de woonomgeving het vaakst als eerste 

prioriteit gekozen, door 36%. Milieuoverlast is het vaakst als tweede gekozen (door 43%). 

Veiligheid woonomgeving is door 45% als derde gekozen. Vergeleken met 2015 is het belang 

dat wordt gehecht aan de kwaliteit van de woonomgeving gestegen en dat voor de veiligheid 

van de woonomgeving gedaald. De scores liggen vrij dicht bij elkaar, dus er is niet echt sprake 

van een heel sterke voorkeur. 

Bouwen en ruimtelijke ordening: veiligheid bouwwerken het belangrijkst 

Prioriteiten binnen taakveld bouwen en ruimtelijke ordening, 2015 en 2019*  Hoe lager, hoe belangrijker 

      plaats in rangorde, percentage   

rangorde 2015 rangorde 2019 aspect 1 2 3 tot.   Score* verschil met 2015 

2 2 milieuoverlast 31 43 26 100   1,96   

3 1 kwaliteit van de omgeving 36 35 29 100   1,93 -0,11 

1 3 veiligheid woonomgeving 33 22 45 100   2,11 0,15 

** belang gestegen sinds 2015,  belang gedaald sinds 2015 

 

Binnen het taakveld bouwen en ruimtelijke ordening vindt men de veiligheid van bouwwerken 

het belangrijkst, ruim de helft zet dit aspect op de eerste plaats. Het uiterlijk van de woon/werk-

omgeving komt op de tweede en overlast tijdens de bouwwerkzaamheden op de derde plaats. 

De impact van bouwwerken op de beeldkwaliteit vindt men het minst belangrijk. 41% zet dit 

aspect op de vierde plaats. Het belang van het uiterlijk van de woon- werkomgeving is sinds 

2015 iets gestegen. De rangorde is gelijk aan die van 2015. 
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Openbare ruimte: verkeersveiligheid het belangrijkst 

Prioriteiten binnen taakveld openbare ruimte, 2015 en 2019 

   
plaats in rangorde, 2019, 
percentage 

 

rangorde 
2015 

rangorde 
2019 

  1 2 3 4 tot. Score* 
verschil 

met 
2015** 

3 3 overlast in de openbare ruimte 21 30 39 10 100 2,38 -0,15 

1 1 verkeersveiligheid 47 27 22 4 100 1,84   

2 2 verloedering van woon- werkomgeving 29 38 29 4 100 2,09   

4 4 
controles alcoholgebruik jongeren onder de 
18 jaar 

4 5 10 81 100 3,68   0,14 

*  Hoe lager, hoe belangrijker 
** belang gestegen sinds 2015,  belang gedaald sinds 2015 
 

Binnen het taakveld openbare ruimte komt er een duidelijke rangorde naar voren: 

verkeersveiligheid is het belangrijkst (bijna de helft zet dit op de eerste plaats), gevolgd door 

verloedering van de woon/werk-omgeving (38% tweede plaats) en overlast in de openbare 

ruimte (39% derde plaats). Alcoholgebruik onder jongeren wordt binnen dit taakveld het minst 

belangrijk gevonden. 81% kiest dit als laatste.  

De rangorde is hetzelfde als in 2015. Het belang van ‘overlast in de openbare ruimte’ is iets 

gestegen sinds 2015, dat van ‘controles alcoholgebruik jongeren’ is iets gedaald. 

Brandveiligheid: brandveilig gebruik van gebouwen het belangrijkst 

Prioriteiten binnen taakveld brandveiligheid, 2015 en 2019 

      plaats in rangorde, percentage   

rangorde 
2015 

rangorde 
2019 

  1 2 3 totaal   score* 
verschil 

met 
2015 

1 1 brandveilig gebruik van gebouwen 48 36 16 100   1,68 0,21 

2 2 brandwerendheid van een gebouw 29 44 27 100   1,99 -0,22 

3 3 voorlichting geven over brandveilig leven 24 19 57 100   2,33   

*  Hoe lager, hoe belangrijker 
** belang gestegen sinds 2015,  belang gedaald sinds 2015 

Ook bij brandveiligheid komt er een duidelijke rangorde naar voren. Het brandveilig gebruik van 

gebouwen vindt men het belangrijkst: 48% zet dit op de eerste plaats. Op de tweede plaats 

staat brandwerendheid van een gebouw (44% tweede plaats) en op de derde plaats voorlichting 

over brandveilig leven (57% derde plaats). In vergelijking met 2015 zijn de verschillen minder 

groot geworden. Het belang van brandveilig gebruik is gedaald, dat van brandwerendheid is 

toegenomen. De rangorde is gelijk gebleven.  
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Grafieken prioriteiten, 2019, procenten 
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3 Toezichthouders en oordeel over inzet op 
handhaving 

92% van de Purmerenders heeft wel eens een medewerker toezicht en handhaving gezien in 

hun eigen buurt of elders in Purmerend, de meesten vaker dan een keer. Bewoners van 

Centrum hebben vrijwel allemaal wel eens een toezichthouder gezien.  

De helft van de Purmerenders heeft wel eens een medewerker toezicht en handhaving gezien 

in de eigen buurt. In Centrum hebben meer mensen vaker toezichthouders in de eigen buurt 

gezien: 72%. In Purmer-Zuid hebben relatief veel mensen nooit een toezichthouder gezien in de 

eigen buurt (55% tegen 44% totaal).  

Vier van de tien Purmerenders (43%) vindt dat de gemeente niet voldoende doet aan controle, 

toezicht en handhaving. In Purmer-Zuid vindt men dit vaker dan gemiddeld (48%). 29% vindt 

dat de gemeente voldoende doet aan controle, toezicht en handhaving. In Wheermolen, Gors 

en Centrum vinden meer bewoners dat de gemeente voldoende doet (resp. 40%, 39% en 36%).  

66% van de Purmerenders noemt in een open vraag zaken waarop de gemeente (extra) zou 

moeten controleren of handhaven. Parkeren is verreweg het meest genoemd, door 48%. 

Verkeersaspecten zijn door 23% genoemd, met name fietsen waar dit niet mag en te hard rijden 

door gemotoriseerd verkeer. 9% noemt zaken die te maken hebben met afval en zwerfvuil en 

eveneens 9% noemt overlast van jongeren. 11% noemt een specifieke plek of situatie.  

 

Inleiding 

Er zijn twee vragen gesteld over de medewerkers toezicht en handhaving:  

- heeft u hen wel eens gezien in uw buurt en  

- heeft u hen wel eens gezien elders in Purmerend  

Deze vragen zijn als volgt ingeleid: 

Overal in de openbare ruimte kunt u medewerkers van het team handhaving van de gemeente 

tegenkomen. De handhavers fungeren als aanspreekpunt in de wijk voor problemen en 

overlastsituaties, gaan hierover het gesprek aan en gaan na of de regels worden nageleefd. Zo 

nodig wordt er (preventief) opgetreden. De handhavers zijn te herkennen aan dit uniform: (hier 

waren twee foto’s van het uniform ingevoegd). 

Daarnaast is gevraagd 

- Doet de gemeente voldoende aan toezicht en handhaving? 

- Op welke aspecten zou (extra) moeten worden gehandhaafd in uw buurt? 
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Helft heeft medewerker toezicht en handhaving gezien in eigen buurt 

51% van de Purmerenders heeft wel eens een medewerker toezicht en handhaving gezien in 

de eigen woonbuurt, 29% vaker dan 1 keer en 22% 1 keer. 86% heeft wel eens een 

medewerker toezicht en handhaving gezien in andere delen van Purmerend In totaal heeft 92% 

wel eens een medewerker toezicht en handhaving gezien in Purmerend 

Medewerker toezicht en handhaving gezien, buurt, overig en totaal, procenten 

 

Heeft men wel eens een toezichthouder gezien in de eigen woonbuurt en elders in Purmerend en hoe vaak, naar 
wijk, procenten 

toezichthouder gezien…   ja, 1 keer ja, vaker dan 1 keer nee, nooit weet niet Totaal 

in uw woonbuurt? 

Centrum 16 > 72 10 2 100 

Overwhere 24 25 45 5 100 

Wheermolen 24 33 37 6 100 

Gors 17 27 47 9 100 

Purmer-Noord 25 27 41 7 100 

Purmer-Zuid 22 < 18 > 55 5 100 

Weidevenne 20 30 46 4 100 

Totaal 22 29 44 6 100 

in overig Purmerend? 

Centrum 8 67 10 > 14 100 

Overwhere 13 > 77 6 5 100 

Wheermolen 14 71 5 10 100 

Gors 14 74 6 6 100 

Purmer-Noord 15 < 65 12 8 100 

Purmer-Zuid 15 74 8 3 100 

Weidevenne 16 73 8 3 100 

Totaal 14 72 8 6 100 

> groter dan gemiddeld, < kleiner dan gemiddeld 
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Heeft men wel eens (1 keer of vaker) een toezichthouder gezien in de eigen woonbuurt, elders in Purmerend en 
totaal, naar wijk*, procenten 
*de wijken waar een percentage boven de kolom staat, zijn anders dan (de meeste) andere wijken 

 

Bewoners van Centrum hebben vaker een toezichthouder in hun wijk gezien dan de inwoners 

van de andere wijken: 72% heeft dit vaker dan 1 keer gezien en slechts 10% nooit. In Purmer-

Zuid heeft men minder vaak een toezichthouder in de eigen buurt gezien, 55% nooit. 

Bewoners van Overwhere hebben vaker meer dan eens een toezichthouder elders in 

Purmerend gezien (77%). Voor bewoners van Purmer-Noord geldt het omgekeerde (65% heeft 

meer dan eens een toezichthouder elders in Purmerend gezien). In Centrum zegt men vaker 

weet niet op de vraag of men wel eens een toezichthouder heeft gezien in overig Purmerend 

Als we geen onderscheid maken naar hoe vaak men toezichthouders heeft gezien, dan blijkt 

het volgende. In Centrum heeft men relatief vaak toezichthouders in de eigen wijk gezien 

(89%) en relatief weinig elders (75%). In Wheermolen heeft men vergeleken met de overige 

wijken ook een relatief hoog percentage toezichthouders in de eigen buurt gezien (57%). In 

Purmer-Noord hebben relatief minder mensen (80%) toezichthouders gezien elders in 

Purmerend 

Van de inwoners van Centrum heeft vrijwel iedereen (99%) wel eens een toezichthouder in 

Purmerend gezien. In de overige wijken is dit rond de 92%. De overige wijken verschillen niet 

van elkaar. 
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43% vindt controle toezicht en handhaving onvoldoende, 29% voldoende 

Tot slot is gevraagd of respondenten vinden dat de gemeente voldoende doet aan controle, 

toezicht en handhaving en of er ‘in uw buurt of in Purmerend zaken zijn waarop de gemeente 

(extra) zou moeten controleren of handhaven?’ Dit laatste was een open vraag. 

Vier van de tien Purmerenders vinden dat de gemeente niet voldoende doet aan controle, 

toezicht en handhaving. 29% vindt het voldoende. Een kwart van de Purmerenders heeft er 

geen mening over. Ten opzichte van 2015 is er niets veranderd. 

Vindt u dat de gemeente voldoende doet aan controle, toezicht en handhaving? Totaal en naar wijk*, procenten 
*de wijken waar een percentage in de staaf staat, verschillen op dat punt van de (meeste) andere wijken. Weidevenne 
is de enige wijk die niet van andere wijken verschilt. 

 

In Wheermolen, Gors en Centrum vinden meer bewoners dat de gemeente voldoende doet aan 

controle, toezicht en handhaving (resp. 40, 39 en 36%). In Purmer-Zuid vinden relatief veel 

inwoners dat de gemeente onvoldoende doet (48%). In Overwhere hebben relatief veel 

inwoners geen mening hierover (33%). 

Vooral (extra) aandacht handhaven parkeren (48%) en verkeersaspecten (23%) 

Als laatste is gevraagd:  

Zijn er in uw buurt of in Purmerend zaken waarop de gemeente (extra) zou moeten controleren 

of handhaven? 66% van de Purmerenders beantwoordde deze vraag met ‘ja’. Zij konden in een 

volledig open vraag hun antwoord invullen. Van degenen die vinden dat de gemeente te weinig 

doet aan controle, toezicht en handhaving heeft 91% iets ingevuld; van degenen die vinden dat 

de gemeente voldoende doet 43%.  

In de volgende tabel zijn de onderwerpen weergegeven die men heeft ingevuld. Gemiddeld 

bevatte een antwoord 1,3 onderwerp. In 74% van de gevallen bevatte het antwoord 1 aspect, in 

21% van de gevallen 2 aspecten en in 5% van de gevallen 3 of meer aspecten.  
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Zaken waarop de gemeente (extra) zou moeten controleren of handhaven, naar antwoord op de vraag doet de 
gemeente voldoende*, aantallen en percentages, meer dan een aspect per antwoord mogelijk 

  
ja, 

 voldoende 
nee, 

onvoldoende 
weet  
niet 

Totaal  

% dat iets heeft ingevuld 43 91 54 66 

aantal respondenten 177 547 195 923 

parkeren 65 28 54 48 

verkeersaspecten 10 37 16 23 

specifieke situatie 10 14 11 11 

hangjongeren en jeugdoverlast 8 15 6 9 

afval/rommel/zwerfvuil/dumpingen/ophalen van 
vuil/containers 

7 15 7 9 

honden en hondenpoep en katten 4 11 5 7 

overige categorieën<10% - - - - 

Totaal 100 100 100 100 

*De categorie ‘gemeente doet te veel’ buiten beschouwing gelaten wegens te weinig respondenten 
Vetgedrukt is meest genoemd per kolom 

Het grootste aantal respondenten noemt parkeren als iets waarop moet worden gehandhaafd 

(48%). 23% van de respondenten noemt verkeersaspecten waarbij vooral vaak is genoemd het 

fietsen en brommen in voetgangersgebieden (vooral in het centrum) en te hard rijden van 

auto’s. 

11% noemt een specifieke locatie, bijvoorbeeld een bepaalde straat of een school; meestal in 

combinatie met een bepaald probleem zoals jongerenoverlast of verkeersveiligheid.  

9% van de antwoorden valt in de categorie hangjongeren en jeugdoverlast; vaak wordt hierbij 

een specifieke plek genoemd. Eveneens 9% van de antwoorden valt in de categorie afval: 

zwerfvuil, afvaldumpingen, vuil dat naast de containers wordt gezet en dergelijke. 7% noemt 

overlast van loslopende honden (en katten) en honden- (en katten-) poep. 

Mensen die vinden dat de gemeente te weinig doet: verkeersveiligheid eerste plaats om 

op te handhaven 

Van de mensen die vinden dat de gemeente voldoende doet aan controle en handhaving heeft 

43% iets ingevuld bij deze vraag, verreweg het meest iets over parkeren (65%). Ongeveer 

hetzelfde geldt voor degenen die weet niet hebben geantwoord (54% heeft iets ingevuld en 

54% gaat over parkeren).  

Van de mensen die vinden dat de gemeente onvoldoende doet, heeft 91% hier iets ingevuld. 

Verkeersaspecten staan hierbij op de eerste plaats: 37% van de opmerkingen gaat hierover. 

Deze groep noemt parkeren relatief gezien veel minder (28%). Zij noemen verder relatief veel 

een specifieke situatie (15% tegen 10-11%) en hangjongeren en jeugdoverlast (15% tegen 6-

8%). 

Wijken 

Er is nauwelijks verschil tussen de wijken. 
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4 Wijkgericht werken 

64% van de Purmerenders weet dat de gemeente wijkgericht werkt voor toezicht, handhaving, 

beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In Weidevenne, Gors en Centrum is de 

bekendheid het hoogst (circa 68%), in Overwhere het laagst (57%). 23% merkt dat er 

wijkgericht wordt gewerkt in de wijk. In Centrum en Gors merkt men dit het meest (34% en 

29%), in Purmer-zuid het minst (16%).  

Dat er een vaste wijkagent is, is bij 70% bekend. De vaste wijkmanager is bij 53% bekend; dat 

er vaste medewerkers zijn voor toezicht en handhaving is bij 28% bekend.  

Ruim een kwart van de inwoners is tevreden over het wijkgericht werken; 19% is ontevreden. 

Tussen de wijken zijn er geen verschillen in de tevredenheid over het wijkgericht werken.  

Men kon dit antwoord toelichten. Er zijn zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. Het vaakst is 

gezegd dat men nooit handhavers of andere medewerkers van wijkgericht werken ziet: 24%. 

Van degenen die ontevreden zijn over wijkgericht werken zegt 25% dit, van degenen die het 

niet weten de helft. Van degenen die tevreden zijn zegt maar 5% dit. Op de tweede plaats staat 

onderhoud groen. Dit is bij de groep tevredenen het meest genoemd. Daarnaast zijn relatief 

veel (15%) opmerkingen gemaakt over de werkwijze, de bereikbaarheid en de communicatie 

over de werkwijze. 

Inleiding 

Sinds een aantal jaar werkt de gemeente wijkgericht voor toezicht, handhaving, beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. Dit houdt onder meer in dat er zoveel mogelijk vaste 

medewerkers in een wijkteam zitten. Het team T&H wil graag weten of men deze methode van 

werken kent en of men hier effect van merkt. 

In dit hoofdstuk komt aan de orde  

- bekendheid met wijkgericht werkt voor toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van 

de openbare ruimte 

- bekendheid vaste wijkmanager, vast medewerkers toezicht en handhaving en vaste 

wijkagent 

- tevredenheid met wijkgericht werken 

- merkt men effect van wijkgericht werken 

- Omnibus 2019: staat van onderhoud van de openbare ruimte, veiligheidsgevoel 
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64% kent wijkgericht werken, Weidevenne, Gors en Centrum meest, Overwhere minst 

Bekend met wijkgericht werken naar wijk, procenten, 2019, gesorteerd 

 

64% van de inwoners wist dat de gemeente wijkgericht werkt voor toezicht, handhaving, beheer 

en onderhoud van de openbare ruimte. In Weidevenne, Gors en Centrum is dit bekender; in 

Overwhere is dit minder bekend. 

23% merkt effect wijkgericht werken, in Centrum en Gors meer, in Purmer-zuid minder 

Bekendheid en merkbaarheid effect wijkgericht werken, procenten, gesorteerd op merkbaarheid effect 

 

20% van de Purmerenders wist dat de gemeente wijkgericht werkt en merkt het effect; 3% wist 

niet van wijkgericht werken maar merkt wel effect (op het moment dat zij er door de vraag op 

waren geattendeerd dat wijkgericht werken wordt toegepast). Samengenomen merkt dus 23% 

effect van het wijkgericht werken. 
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In Centrum en Gors merkt men vaker effect(en) van wijkgericht werken, respectievelijk 34% 

en 29%. In Purmer-Zuid merkt men het minst effect van wijkgericht werken (16%). In 

Weidevenne is het percentage dat het wel wist, maar het niet merkt, hoger dan gemiddeld 

(51%). 

Uitkomsten omnibus 2019 

Een aantal vragen die in de omnibus van 2019 zijn gesteld, kunnen worden gebruikt om te 

kijken naar het effect van wijkgericht werken:  

Omnibus 2019: Staat van onderhoud van de openbare ruimte 

De inwoners geven over het geheel genomen een ruim voldoende (6,6) voor de staat van onderhoud van de openbare 

ruimte. Het cijfer is iets hoger dan in 2017 (6,4). Per deelaspect verschilt de beoordeling. Het hoogst scoort ‘onderhoud 

straatverlichting’ (7,2); het laagst ‘vrijhouden van hondenpoep’ (5,6). De zeven andere genoemde aspecten krijgen een 

cijfer tussen de 6,1 en 6,5. 

Beoordeling van de staat van onderhoud van de openbare ruimte in Purmerend, rapportcijfers, 2019 
percentage onvoldoende staat afzonderlijk weergegeven (cijfer 5 of lager) 

Naar wijk: weinig verschillen 

In alle wijken geven de inwoners nagenoeg hetzelfde cijfer voor de staat van onderhoud over het geheel genomen. Per 

deelaspect zijn er wel verschillen.  

In Purmer-Noord krijgen drie aspecten een (lichte) onvoldoende: ‘onderhoud fietspaden’ (5,9), ‘schoonhouden openbare 

ruimte’ (5,9) en ‘vrijhouden van hondenpoep’ (5,2). In Wheermolen geldt dat voor ‘onderhoud voetpaden’ (5,8) en 

‘vrijhouden van hondenpoep’ (5,5). In Centrum krijgt geen enkele aspect een onvoldoende; in de overige wijken een: in 

Gors (5,8), Purmer-Zuid (5,5) en Weidevenne (5,6) voor ‘vrijhouden voor hondenpoep’ en bij Overwhere voor 

‘onderhoud voetpaden’ (5,9).  

Ontwikkelingen: weinig veranderd sinds 2011 

In vergelijking met 2017 krijgen vier van de negen aspecten van de openbare ruimte in 2019 een iets hoger 

rapportcijfer. Het gaat om ‘onderhoud van wegen en straten’, ‘onderhoud van bankjes en afvalbakken’, ‘schoonhouden 

van de openbare ruimte’ en ‘vrijhouden van hondenpoep’. Het oordeel over de ‘staat van het onderhoud over het geheel 

genomen’ is licht verbeterd: van 6,4 in 2017 naar 6,6 in 2019.  
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Bekijken we de ontwikkelingen vanaf 2011 dan schommelen de beoordelingen over het algemeen door de jaren heen. 

Geconcludeerd kan worden dat er sinds het peiljaar 2011 nauwelijks iets is veranderd. Alleen het ‘schoonhouden 

openbare ruimte’ en ‘vrijhouden van hondenpoep’ lijkt men voor het eerst nu iets beter te beoordelen. Of dit toch een 

schommeling betreft zal in een volgend onderzoek moeten blijken. 

Omnibus 2019: Ontwikkeling beoordeling aspecten van de openbare ruimte in Purmerend, 2011-2019, 
rapportcijfers* 

 2011 2013 2015 2017 2019* 

onderhoud voetpaden en trottoirs  6,0 6,0 5,9 6,1 6,1 

onderhoud fietspaden  6,1 6,0 5,9 6,2 6,1 

onderhoud wegen en straten  5,9 6,4 6,3 6,2   6,4 

onderhoud groen  6,4 6,4 6,3 6,1 6,2 

onderhoud speelvoorzieningen  6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 

onderhoud straatverlichting  7,0 6,9 7,0 7,2 7,2 

onderhoud bankjes en afvalbakken  6,2 6,3 5,9 6,2   6,4 

schoonhouden openbare ruimte  5,9 5,9 5,8 5,9   6,2 

vrijhouden van hondenpoep 5,4 5,3 5,3 5,4   5,6 

staat van onderhoud over het geheel 
genomen 

6,6 6,4 6,3 6,4   6,6 

*  gestegen ten opzichte 2017,  gedaald ten opzichte van 2017 

Omnibus 2019: Veiligheid en overlast 

Zowel overdag als ’s avonds voelen de meeste inwoners zich veilig in hun buurt: de gegeven rapportcijfers zijn 

respectievelijk 8,5 en 7,7. Een klein percentage geeft een cijfer vijf of lager (1% en 5%). Tussen de wijken zijn minimale 

verschillen. Inwoners ervaren vooral veel overlast van ‘te hard rijden’, ‘parkeerproblemen’ en ‘hondenpoep’. Deze drie 

onderwerpen staan al jaren achtereen in de top drie. 1% van de inwoners voelt zich vaak onveilig door het gedrag van 

buren of buurtgenoten; 14% soms. In Wheermolen komt dit iets vaker voor dan in Weidevenne, Purmer-Zuid of 

Centrum. 5% van de inwoners is van mening dat er veel criminaliteit in hun buurt voorkomt. Ruim een kwart (28%) vindt 

dat in de buurt criminaliteit ‘niet veel, niet weinig’ voorkomt. Over het algemeen is het gevoel van veiligheid in 2019 

gelijk gebleven aan 2017. 
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Vaste wijkagent bij 70% bekend, wijkmanager bij 53%, vaste medewerkers 28% 

De wijkteams werken bij het wijkgericht werken waar mogelijk met vaste medewerkers: een 

wijkagent, een wijkmanager, medewerkers toezicht en handhaving en zoveel mogelijk vaste 

medewerkers van de reiniging. Over de eerste drie is gevraagd of inwoners dit weten. 

 

Wist u dat er in uw wijk vaste mensen werken*? Procenten, naar wijk en totaal 
*de wijken waar een percentage boven de kolom staat, verschillen van de (meeste) andere wijken 

 

Dat er een vaste wijkagent is per wijk weet 70%. In Weidevenne weten meer mensen dit (85%); 

In Centrum en Purmer-Noord relatief weinig (respectievelijk 57% en 63%). 

Dat er een vaste wijkmanager is weet 53%. Ook hier weet men dit in Weidevenne vaker (63%). 

Ook in Centrum zijn meer mensen hiermee bekend (59%). Centrum is de enige wijk waar 

ongeveer even vaak bekend is dat er een vaste wijkmanager is als een vaste wijkagent 

(respectievelijk 59% en 57%). In Purmer-Zuid en Purmer-Noord is de wijkmanager het minst 

bekend (48% en 47%). 

Dat er vaste medewerkers handhaving en toezicht zijn, is relatief weinig bekend; 28% weet dit. 

In Centrum weten meer mensen dit (37%). 
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Ruim een kwart is tevreden over het wijkgericht werken; 19% is ontevreden 

Ruim een kwart van de Purmerenders is tevreden over het wijkgericht werken in de wijk: 2% is 

zeer tevreden en 24% tevreden. 19% is (zeer) ontevreden. De grootste groep is niet tevreden, 

maar ook niet ontevreden (35%) of zegt weet niet (20%). 

Hoe tevreden bent u over het wijkgericht werken in uw wijk op het gebied van toezicht, handhaving, beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte? Procenten, 2019 

Mensen die niet wisten dat er wijkgericht wordt gewerkt in de wijk, zeggen vaker niet te weten of 

zij tevreden zijn, 38%. Het meest tevreden zijn de mensen die wisten van het wijkgericht werken 

en het ook merken in de wijk; 65%. 

Tevredenheid over wijkgericht werken, uitgesplitst naar bekendheid, 2019, procenten 

  Wist u dat de gemeente wijkgericht werkt […] *?   

  Ja, en merk het 
ja, maar merk 

het niet 
nee, ik wist het 

niet 
nee, maar merk 

het wel 
totaal 

tevreden 65 16 13 44 26 

neutraal 27 39 36 33 35 

ontevreden 6 30 13 4 19 

weetniet 3 15 38 18 20 

Totaal 100 100 100 100 100 

* voor toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 

Laten we de groep die weet niet zegt, buiten beschouwing, dan is circa een derde tevreden en 

circa een kwart ontevreden. De grootste groep, 44%, antwoordt neutraal. Het meest ontevreden 

zijn de mensen die het wel wisten, maar het niet merken (36%). Toch is van hen 18% tevreden. 

Tevredenheid over wijkgericht werken, vorige tabel exclusief weet niet, procenten 

  Wist u dat de gemeente wijkgericht werkt […] *?   

  Ja, en merk het 
ja, maar merk 

het niet 
nee, ik wist het 

niet 
nee, maar merk 

het wel 
totaal 

tevreden 67 18 21 54 32 

neutraal 27 46 57 40 44 

ontevreden 6 36 22 5 24 

Totaal 100 100 100 100 100 

* voor toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van de openbare ruimte? 

Wijken 

Tussen de wijken zijn er geen verschillen in de tevredenheid over het wijkgericht werken. 
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Toelichting bij tevredenheid wijkgericht werken: een kwart zegt nooit medewerkers te 

zien 

Bij de vraag over de tevredenheid met het wijkgericht werken kon men het antwoord toelichten. 

Van deze gelegenheid heeft 42% gebruik gemaakt (455 respondenten). Vooral mensen die 

ontevreden zijn over het wijkgericht werken hebben dit gedaan: 84% van hen. Van de mensen 

die tevreden zijn heeft 20% een toelichting gegeven.  

Er zijn zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. De antwoorden zijn gecodeerd op het 

onderwerp waar ze over gaan. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. Bijvoorbeeld 

groen kan gaan over’ ik ben heel tevreden over het groenonderhoud’ maar ook over ‘ik ben heel 

ontevreden over het groenonderhoud’.  

Als iemand tevreden is over het wijkgericht werken, is het vaak zo dat ze dan tevreden zijn over 

dat aspect, maar dit is niet altijd het geval en vice versa. Dit maakt het lastig om op basis van 

deze codering een heel duidelijk beeld te krijgen. De letterlijke antwoorden worden verstrekt 

aan de opdrachtgever zodat een nadere analyse desgewenst mogelijk is. 

Toelichting bij tevredenheid over wijkgericht werken, gecodeerde open antwoorden, naar mate van 
tevredenheid met wijkgericht werken, procenten, meer dan een aspect per antwoord mogelijk 

 mate van tevredenheid met wijkgericht werken  

  tevreden  neutraal ontevreden weet niet totaal 

zie nooit handhavers of wijkagent etc. of merk er 
niets van 

5 18 25 51 24 

onderhoud groen 21 21 19 2 17 

werkwijze, bereikbaarheid gemeente, 
communicatie over werkwijze  

22 11 16 14 15 

overlast 5 9 12 5 9 

handhaving doet niet genoeg, onvoldoende 
zichtbaar, niet de juiste prioriteiten etc. 

7 8 13 0 9 

honden en hondenpoep en katten 0 6 8 0 5 

specifieke situatie 7 6 5 2 5 

parkeren stoep, caravan parkeren etc. 3 8 4 0 4 

onderhoud wegen en straten etc. 2 3 5 0 3 

fietsen op de stoep, auto s rijden te hard 3 4 4 0 3 

niet reageren of meldingen, afspraken niet 
nakomen 

2 3 4 2 3 

rommel op straat 5 4 2 0 3 

overig 19 9 1 20 8 

Totaal 100 100 100 100 100 

Vetgedrukt is verschil binnen de rij 

 

Het vaakst is gezegd dat men nooit handhavers of andere medewerkers van wijkgericht werken 

ziet: 24%. Van degenen die ontevreden zijn over wijkgericht werken zegt 25% dit, van degenen 

die het niet weten de helft. Van degenen die tevreden zijn zegt 5% dit. 

Op de tweede plaats staat onderhoud groen. Dit is bij de groep tevredenen het meest genoemd. 

Hier zijn dingen gezegd als  

“Mijn wijk wordt goed schoongehouden en het groen goed beheerd”, “er wordt veel vuil 

geprikt en het openbaar groen wordt verzorgd”  

maar ook “Er wordt doorgaans snel gereageerd op meldingen. Alleen onderhoud groen 

(perkjes) zou her en der beter kunnen.”  
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Ook door de neutralen en door de ontevredenen is groen vaak genoemd. Vooral bij de 

ontevredenen zal de strekking van het antwoord meestal negatief zijn, maar om dit echt te 

kunnen vaststellen is een nadere analyse nodig. Deze valt niet binnen de opdracht voor deze 

rapportage. 

Daarnaast zijn relatief veel (15%) opmerkingen gemaakt over de werkwijze, de bereikbaarheid 

en de communicatie over de werkwijze (zowel positief als negatief). Bijvoorbeeld dat de 

samenwerking niet zichtbaar is, dat men niet weet hoe men de wijkmanager kan bereiken, of 

dat de handhavers beter op de fiets kunnen gaan. In het verlengde hiervan noemt 9% dat 

handhaving onvoldoende handhaaft of niet de juiste prioriteiten stelt. Eveneens 9% noemt 

overlast. 
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5 Omnibus: gemeentelijke dienstverlening, wijze 
van contact, bewonersmeldingen en voorkeur 
informatiekanalen 

Een van de onderzoeksvragen voor dit VTH onderzoek betrof het gebruik van gemeente-app 

voor het doen van meldingen over de openbare ruimte die sinds mei 2019 kan worden gebruikt. 

In de omnibus van 2019 is bij het onderwerp gemeentelijke dienstverlening gevraagd over welk 

onderwerp men contact heeft gehad en op welke wijze. Hierin komt bij de antwoordmogelijkheid 

‘ anders’  het gebruik van diverse app’s naar voren. Toen de omnibus 2019 werd gehouden, in 

april, was de gemeenteApp nog maar kort in gebruik. In een volgend onderzoek zullen de 

antwoordcategorieën van deze vraag worden aangepast. 

Een andere vraag was: via welke kanalen doet men meldingen bij de gemeente, en welke 

kanalen zou men het liefst gebruiken? Het grootste deel (33%) van de bewonersmeldingen 

gebeurt per telefoon en 23% per email; 16% gaat via de website. Als de gemeente mensen 

moet informeren, heeft men het liefst een brief (67%) of een digitale gemeentelijke nieuwsbrief 

(42%).  

Omnibus 2019: Wijze van contact met de gemeente en tevredenheid 

Bijna twee derde deel van de inwoners had de afgelopen 12 maanden contact met de gemeente. Dit ging voornamelijk 

over paspoort/rijbewijs, huisvuil/grofvuil of een bewonersmelding. Met name de bewonersmeldingen zijn van belang 

voor het wijkgericht werken. 

 
Omnibus 2019: Laatste contact van klanten met gemeente Purmerend afgelopen 12 maanden,  
naar product of dienst, %, 2019 (aantal respondenten=828) 

 % 

paspoort, ID-kaart, rijbewijs 31 

huisvuil/grofvuil 20 

bewonersmelding (onderhoud bestrating of groen, verlichting, overlast etc.) 19 
uittreksel bevolkingsregister, doorgeven verhuizing of aangifte geboorte, overlijden, 
huwelijk of geregistreerd partners 

 
6 

Wmo voorziening (vervoer, huishoudelijke hulp, scootmobiel, etc.) 4 

gemeentelijke belasting (OZB/ WOZ/ hondenbelasting etc.) 3 

vergunningen 3 

uitkering (bijstand: WWB, IOAW/ IOAZ, BBZ/minimabeleid) 1 

Wmo jeugdzorg / begeleiding of dagbesteding / beschermd wonen 1 

anders 12 

totaal 100 
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Als men een melding heeft over huisvuil of grofvuil, neemt men meestal contact op via de website (40%) of via de 

telefoon (35%). Voor een bewonersmelding neemt men het meest telefonisch contact op (33%), gevolgd door email 

(23% en website (16%). Zie onderstaande tabel, die niet is opgenomen in het rapport van Omnibus 2019. 

Extra tabel uit omnibus 2019: hoe nam men contact op bij het laatste contact met de gemeente, twee voor dit 
onderzoek relevante categorieën en totaal. Gesorteerd op de percentages bij bewonersmeldingen 

 

Opvallend is het hogere percentage ‘anders namelijk’ (11%). Hier wordt vaak de app Buiten Beter genoemd (7x), 

alsmede Whatsapp (8x). Verder worden uiteenlopende methoden genoemd (10x).  

 

Beoordeling van het laatste contact 

De beoordeling van het laatste contact is wisselend per product of dienst, maar in bijna alle gevallen krijgt de 

dienstverlening een ruim voldoende tot goed als beoordeling. Van de drie producten of diensten die het meest 

voorkomen, krijgt paspoort/rijbewijs het hoogste cijfer (7,9). Huisvuil/grofvuil krijgt een 7,5 en bewonersmelding een 6,3.  

De dienstverlening rondom bewonersmeldingen krijgt van deze drie producten de laagste beoordeling, maar nog steeds 

voldoende tot goed. Opvallend is dat de afzonderlijke aspecten hoger scoren dan het algehele oordeel van 6,3. Het 

aspect vriendelijkheid scoort het hoogst met een 7,6. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er andere aspecten 

meespelen dan de in de enquête benoemde aspecten (snelheid, vriendelijkheid, deskundigheid en meedenken). Dat 

blijkt ook uit het onderwerp bewonersmeldingen in de volgende paragraaf. 

Omnibus 2019: Bewonersmeldingen  

Drie op de tien inwoners (31%) hebben de afgelopen 12 maanden een bewonersmelding gedaan. Van hen is krap de 

helft (47%) tevreden over de afhandeling door de gemeente. Een derde (32%) is ontevreden. Tussen de wijken zijn 

nagenoeg geen verschillen. Men is vooral ontevreden omdat er niets aan hun melding is gedaan en/of omdat zij na hun 

melding niets meer hebben gehoord. De mate van (on-)tevredenheid over de afhandeling van de melding is gelijk aan 

2017, evenals de gegeven redenen voor ontevredenheid.  

  

waarover ging dit contact? huisvuil/grofvuil bewonersmelding totaal

telefonisch 35% 33% 21%

e-mail 13% 23% 12%

website (digitaal formulier) 40% 16% 14%

anders, namelijk 3% 11% 4%

bezoek aan stadhuis 7% 6% 43%

bezoek van iemand van de gemeente 0% 5% 4%

sociale media 1% 5% 2%

schriftelijk (post, brief) 0% 1% 1%

100% 100% 100%

163 156 824aantal

Hoe vond 

dit laatste 

contact 

met de 

gemeente 

plaats?

totaal
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Omnibus 2017 en 2015: Informatiekanalen 

Een van de oorspronkelijke onderzoeksvragen van VTH was: hoe worden mensen het liefst 

geïnformeerd? Dit is in omnibus 2015 en 2017 gevraagd bij het onderwerp ‘wijzigingen in de 

buurt’. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten. 

Hoe informeren: liefst per brief  

In omnibus 2017 is gevraagd hoe men het liefst geïnformeerd wil worden als zij te maken krijgen met wijzigingen in de 

buurt. Het gaat om wijzigingen als herinrichting van de straat, ander groen en verkeersmaatregelen. Men noemt veruit 

het meest ‘per brief’ (67%). Ook de digitale gemeentelijke nieuwsbrief is veel genoemd (42%). De website (16%), 

sociale media (14%) en bijeenkomsten (14%) worden het minst genoemd. Bij de categorie ‘anders’ noemt men vooral 

‘per e-mail’.  

Wijze waarop inwoners het liefst geïnformeerd willen worden over wijzigingen in de buurt, % per leeftijdsgroep, 
2017, meer dan één antwoord mogelijk, gesorteerd op totaal 

 18-39 40-64 65+  totaal 

per brief 80 65 57 67 

digitale gemeentelijke nieuwsbrief 35 44 43 42 

informatierubriek in huis aan huisblad 18 25 42 27 

via de website 11 14 24 16 

sociale media 22 14 6 14 

via een bijeenkomst 8 15 17 14 

anders 2 5 3 4 

ik heb geen behoefte aan informatie 2 1 1 1 

Jongeren hechten ook zeer aan een brief, sterker nog dan ouderen. Opmerkelijk is dat jongeren minder dan ouderen 

geïnformeerd willen worden via de website; zij zijn sterker geïnteresseerd in informatie via sociale media. 65-plussers 

hechten relatief veel aan informatie via huis-aan-huisbladen. 

 

Ontwikkelingen informatiekanalen 

Het belang van de digitale nieuwsbrief is licht toegenomen ten opzichte van 2015: van 37% naar 42% in 2017. Dit geldt 

voor alle leeftijdsgroepen. Ook het belang van sociale media is iets toegenomen, vooral onder de 18-64 jarigen. 

Opvallend is dat het belang van de website is afgenomen. In 2013 was dit voor 23% een gewenst informatiemiddel voor 

wijzigingen in de buurt, in 2015 18% en in 2017 16%. Ook zien relatief iets minder mensen het huis-aan-huisblad als 

gewenst communicatiemiddel. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. 
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Bijlage: Vragenlijst 

 



Hoofdsectie

Evenementen
Welke van onderstaande Purmerendse evenementen kent u en/of heeft u bezocht? 
Welk rapportcijfer geeft u evenementen waar u bent geweest?  (1=zeer slecht, 10= zeer goed)

 niet van
gehoord 

 wel van
gehoord
maar niet
bezocht   bezocht   rapportcijfer 

Winters
Purmerend

8 dec. 2018 t/m 6
jan. 2019

Purmerend wenst elkaar 1 januari 2019

Purmerend Werkt 27 januari 2019

Lente Koopjesmarkt binnenstad  29 maart 2019

Kindervrijmarkt          5 mei 2019

Voorjaarskermis           10 t/m 19 mei 2019

Welke van onderstaande evenementen in Purmerend kent u en/of heeft u bezocht?
Welk rapportcijfer geeft u evenementen waar u bent geweest? (1=zeer slecht, 10= zeer goed)

 niet van
gehoord 

 wel van
gehoord maar
niet bezocht   bezocht   rapportcijfer 

Heilige Koemarkt   26 mei 2019

Poortersfeesten 2 juni 2019

Solar Challenge 21 en 22 juni 2019

Reuring 27 t/m 30 juni 2019

Electronic Picnic 13 juli 2019

Kunstmarkt         31 augustus 2019

Nazomer feestweek  7 t/m 15 september 2019

Toezicht en handhaving
De gemeente houdt toezicht op het naleven van wetten en regels in de gemeente. 
Het uitvoeren van deze taken kost de gemeente geld. Stel dat u mocht kiezen, waaraan zou u het geld uitgeven?

U mag 700 euro verdelen over zeven onderwerpen. U kunt elke verdeling kiezen: 

het hele bedrag naar 1 taak 
gelijk verdelen (steeds 100 euro per taak) 
of elke andere verdeling die uw voorkeur heeft

Wilt u niet het hele bedrag uitgeven aan toezicht en handhaving? Dan kunt u het restant neerzetten bij 'uitgeven
aan iets anders'.
Vindt u toezicht en handhaving helemaal niet nodig? Zet dan 700 bij 'uitgeven aan iets anders'.

Hoofdtaak bedrag toelichting bij hoofdtaak 
 €

milieucontroles bij bedrijven 
opslag gevaarlijke stoffen, geuroverlast, bodemvervuiling,
geluidsoverlast, luchtvervuiling, aantasting waterkwaliteit,
energieverbruik

controles op brandveiligheid van
gebouwen 

zoals zorginstellingen, horeca, kinderdagverblijven, ziekenhuis,
sporthallen, winkels

controles op het naleven van
bestemmingsplannen 

zoals illegale bouw, illegaal gebruik in het kader van bestemmingsplan
(bijvoorbeeld wonen op een bedrijventerrein)

controles op overige
veiligheidsaspecten van bouwwerken 

zoals constructiefouten, bouw- en sloopveiligheid (bijv asbest), illegale
sloop

buurttoezicht op het terrein van de
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buurttoezicht op het terrein van de
openbare orde  zoals overlast jongeren, openbare dronkenschap, drugs

controles in de openbare
buitenruimte

zoals niet fietsen in voetgangersgebied, reclame-voertuigen op de
openbare weg, hondenoverlast, parkeren, evenementen, afval
(-dumpingen)

controles i.v.m. de drank en
horecawet 

geen drank verkopen aan jongeren, drankvergunning
horeca-gelegenheden etc.

iets anders dan toezicht en
handhaving Wilt u hieronder het onderwerp invullen?

totaal (moet 700 euro zijn)  euro

 
Als u geld heeft bestemd voor iets anders dan toezicht en handhaving, wat is dat dan?

 
Hierna worden u vier deelgebieden voorgelegd waarop toezicht en handhaving controleert:
milieu, openbare ruimte, bouwen en ruimtelijke ordening en brandveiligheid. Steeds vragen we u wat u binnen elk gebied
het belangrijkst vindt.
 
Milieu
Wilt u een top drie geven waarbij
1=belangrijkst, 3= minst belangrijk
U mag elk cijfer slechts 1 keer gebruiken.

 

onderwerp                                                                                     voorbeelden

   plaats in top 3  

milieuoverlast  geluid, geur, lucht, bodemvervuiling

kwaliteit van de omgeving  behoud natuurschoon, bodemkwaliteit

veiligheid woonomgeving tankstations en opslag gevaarlijke stoffen in bedrijven

 
Bouwen en ruimtelijke ordening
Wilt u een top 4 geven waarbij
1=belangrijkst, 4= minst belangrijk? 
U mag elk cijfer slechts 1 keer gebruiken.

 

onderwerp                                                                                     voorbeelden

   plaats in top 4  

overlast tijdens
bouwwerkzaamheden  afval, geluid, trillingen, licht etc.

veiligheid 
bouwwerken 

fundering, balkons, brandwerendheid, gebouw anders gebruiken dan
waarvoor het bedoeld is etc.

impact van bouwwerken op de
beeldkwaliteit 

aanpassen uiterlijk voorgevel gebouw, dakkapellen voorzijde gebouw
etc.

uiterlijk van woon- werkomgeving  illegale bouw- verbouw, antennes/schotels, leegstaande panden etc.

 
Openbare ruimte
Wilt u een top 4 geven waarbij
1=belangrijkst, 4= minst belangrijk?
U mag elk cijfer slechts 1 keer gebruiken.

onderwerp                                                                                     voorbeelden

   plaats in top 4  

overlast in de openbare ruimte afval, geur, geluid, honden, drugsgebruik

verkeersveiligheid  te hard rijden, (gevaarlijk fout-) parkeren, bromfietsen in
winkelcentra, etc.

verloedering van woon- werkomgeving  zwerfvuil , leegstaande panden, vandalisme, hangjongeren
etc.

controles alcoholgebruik jongeren onder de
18 jaar  i.v.m. NIX18
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Brandveiligheid

Wilt u een top drie geven waarbij
1=belangrijkst, 3= minst belangrijk
U mag elk cijfer slechts 1 keer gebruiken.

onderwerp voorbeelden

 plaats in top 3

brandveilig gebruik van
gebouwen 

vrijhouden brandgangen, aanwezigheid gevaarlijke stoffen, gebouw anders
gebruiken dan waarvoor het bedoeld is etc.

brandwerendheid van een
gebouw 

controles op de constructie van een gebouw in verband met de weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag

voorlichting geven over
brandveilig leven  bevordering brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven en bewoners

Wijkgericht werken
Purmerend heeft zeven wijken. De gemeente werkt voor toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van de openbare
ruimte wijkgericht: elke wijk heeft een vaste groep medewerkers. Deze groep bestaat uit de wijkmanager, wijkagent,
handhavers openbare ruimte en medewerkers uitvoering. Zij werken intensief samen voor de leefbaarheid van de wijk.

Wist u dat de gemeente wijkgericht werkt voor toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van de openbare ruimte?

ja, en ik merk het ook in de wijk

ja, maar ik merk het niet in de wijk

nee, ik wist het niet

ik wist het niet, maar ik merk het wel in de wijk

Wist u dat er in uw wijk...
 ja   nee 

een vaste wijkmanager is? 

vaste medewerkers toezicht en handhaving zijn? 

een vaste wijkagent is? 

Hoe tevreden bent u over het wijkgericht werken in uw wijk 
op het gebied van toezicht, handhaving, beheer en onderhoud van de openbare ruimte?

zeer tevreden

tevreden

niet tevreden/niet ontevreden

ontevreden

zeer ontevreden

weet niet/ geen mening

U kunt hier desgewenst uw antwoord toelichten.

geen toelichting

toelichting  
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Medewerkers handhaving
Overal in de openbare ruimte kunt u medewerkers van het team handhaving van de gemeente tegenkomen. 
De handhavers fungeren als aanspreekpunt in de wijk voor problemen en overlastsituaties, gaan hierover het gesprek aan 
en gaan na of de regels worden nageleefd. Zo nodig wordt er (preventief) opgetreden.

De handhavers zijn te herkennen aan dit uniform:

6



Heeft u de afgelopen 6 maanden wel eens een medewerker handhaving gezien....
 ja, vaker dan

1 keer   ja, 1 keer    nee, nooit   weet niet 

in uw woonbuurt? 

in overig
Purmerend? 

Vindt u dat de gemeente voldoende doet aan controle, toezicht en handhaving?

ja, voldoende

nee, onvoldoende

nee, ik vind dat de gemeente teveel doet

weet niet

Zijn er in uw buurt of in Purmerend zaken waarop de gemeente (extra) zou moeten controleren of handhaven?

ja, namelijk: 

nee

Wilt u kans maken op een VVV-cadeaukaart?

ja

nee   [klopen gegevens?].[1].[Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! We zouden het op prijs stellen als u
uw gegevens controleert en eventueel aanvult of verbetert. Heeft u hier nu tijd voor?   ]

Controleert u s.v.p. uw gegevens zodat wij u de cadeaubon kunnen toesturen als u wint.

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Straat
(nodig als u mee wilt loten
naar de VVV-cadeaubonnen)

Huisnummer en toevoeging
(nodig als u mee wilt loten 
naar de VVV-cadeaubonnen)

 [klopen gegevens?].[2].[ Wat is uw geboortejaar?   ] 
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