
Op 5 april 2022 heeft Rijnland een korte vragenlijst verstuurd naar het online tevredenheidspanel 
van het project sluizen Spaardam. Graag informeren we u over de resultaten van die meting en de 
opvolging van de vragen en opmerkingen. 
 
Onderwerp vragenlijst: Hoe tevreden bent u met de manier waarop is gewerkt en 
gecommuniceerd tijdens het plaatsen van de damwanden? 
 
 

   Bent u nog geen lid van het panel? 
  Meld u aan via www.uwmeningtelt.nu/sluizen-spaarndam  
 
 
 
DE GEMETEN TEVREDENHEID 
Om mee te doen aan het onderzoek hebben de stakeholders een e-mail met een link naar de online 
vragenlijst ontvangen, inclusief een toelichting op het onderzoek. Zie voor meer informatie over de 
werkwijze van het onderzoek: www.stakeholderjourney.nl  
 
De resultaten van deze meting zijn: 
 

   

 0% 53 % 47 % 

 ontevreden tevreden zeer tevreden 
 
 
MOTIVATIE 
Wat opvalt in de motivatie voor de opgegeven tevredenheidscore is: 

• Minder geluidsoverlast dan verwacht/gevreesd; 

• Voor sommige panelleden was geluidsoverlast toch een reden om niet ‘zeer tevreden’ aan te 
klikken; 

• Goede informatievoorziening. Complimenten voor de BouwApp met de frequente updates in 
de vorm van korte, heldere teksten en prachtige foto’s. 

 
TIPS EN VERBETERPUNTEN 
De belangrijkste tips en verbeterpunten die we ontvingen: 

• We snappen dat het qua plannen af ten toe lastig is, maar hier is wel ruimte voor 
verbetering; 

• Enige minpuntje is dat er toch regelmatig personeel van onderaannemers op de kolk 
parkeert, zelfs op de oprit van de loopbrug. Mogelijk moet de communicatie naar de 
onderaannemers nog wat aangescherpt worden. 

 
OVERIGE OPMERKINGEN 
De belangrijkste opmerkingen die we ontvingen: 

• Suggestie om tijdens de Open Monumentendagen aandacht besteden aan het project De 
Kolksluis en de renovatie van de Spaarndammerdijk; 

http://www.uwmeningtelt.nu/sluizen-spaarndam
http://www.stakeholderjourney.nl/


   

 

• Heel jammer dat ondanks vooronderzoek en vooraf gemelde planning alles toch anders 
loopt. Werktijden, werkdagen en aantal maanden dat de werkzaamheden zouden duren. 
Voor mij niet echt handig met mijn thuiswerkplanning die ik vooral in het begin had 
afgestemd op de werkzaamheden. 

 

FOLLOW-UP VAN DE ENQUETE 

De resultaten van de enquête hebben ons aangezet tot de volgende (re)acties vanuit het project: 

 
TIPS / SUGGESTIES (RE)ACTIE OMGEVINGSTEAM 

Beter vasthouden aan planningen, hoe lastig 
dat ook is. 

Dank voor de tip! Deze is doorgegeven aan 
Beens. 

Wijs onderaannemers van aannemer Beens 
erop, dat ze niet op de Westkolk mogen 
parkeren.  

Dank voor de tip! Deze is doorgegeven aan 
Beens. 

Projecten Kolksluis en Spaarndammerdijk 
meenemen in Open Monumentendagen. 

Dank voor de tip! We wijzen de organisatoren 
van deze dagen op dit verzoek en denken graag 
mee in het delen van informatie over deze 
projecten. 

 

 

 


