
Op 9 september 2021 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een tevredenheidsmeting 
verstuurd naar het online panel 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 beoordeelt u de communicatie over de start van de werkzaamheden in 
de Kolksluis? 
 
 

   Ben u nog geen lid van het panel? 
   Schrijf u in op 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: 
 

   

 25% 30 % 45 % 

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

• Top 1 Heldere, duidelijke informatie en goede communicatie met omwonenden; 

• Top 2 Inzet van de BouwApp; 

• Top 3 Niet iedereen ontvangt de nieuwsbrief of weet van de BouwApp. 
 
Deze antwoorden hebben ertoe geleid dat we de BouwApp actief blijven promoten tijdens het 
vervangen van de kademuren. Daarnaast zullen we alternatieve kanalen voor informatie over de 
werkzaamheden inzetten, zoals doeken op de bouwhekken en een voortgangsverslag in het 
Dorpsorgaan. 
 
TIPS EN VERBETERPUNTEN 
De belangrijkste tips en verbeterpunten die we hebben ontvangen zijn: 

• Top 1 Goed overleg blijven houden met hulpdiensten; 

• Top 2 Tussentijds bewoners informeren over stand van zaken uitvoering; 

• Top 3 Abonneren op de nieuwsbrief promoten. 
 
De aannemer heeft nauw contact met de hulpdiensten en stelt hen op de hoogte bij wegafsluitingen 
en/of omleidingen. 
We delen actuele informatie via de website en onze maandelijkse nieuwsbrief en gebruiken de 
BouwApp (2-)wekelijks. 

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


   

 

Wie het lastig vindt om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, helpen we graag, hetzij als abonnee 
voor de digitale versie, hetzij door een printversie toe te sturen. 
 
OVERIGE OPMERKINGEN 
De belangrijkste opmerkingen die we hebben ontvangen zijn: 

• De Dorpsraad heeft gevraagd om informatie voor de december-editie van het 
Dorpsorgaan. 

• “Als het zo gaat zoals tijdens de noodmaatregel, dan zijn er geen bijzonderheden te 
verwachten komende tijd”. 

 
FOLLOW-UP VAN DE ENQUETE 
De resultaten van de enquête hebben ons aangezet tot de volgende (re)acties vanuit het project: 

 
TIP / SUGGESTIE (RE)ACTIE OMGEVINGSTEAM 

Nieuwsbrief niet ontvangen Telefonisch contact gezocht met de 

bewoners en gewezen op o.a. de 

maandelijkse nieuwsbrief die via de 

website aan te vragen is. Bij interesse in 

de nieuwsbrief zijn deze bewoners door 

het omgevingsteam geabonneerd. 
Er zijn 2 basisscholen in Spaarndam. Is alleen de 
Spaarneschool benaderd? 

De reden dat de Spaarneschool is benaderd 
voor gastlessen is omdat de leerlingen zeer 
regelmatig gebruik maken van de Balkbrug 
en/of de omleiding.  

De vorige restauratie van de Kolksluis was in de 
jaren ‘20 van de vorige eeuw. Wordt er nu nog 
gekeken of er zaken zijn van archeologische 
waarde? 

Tijdens het project is er regelmatig 
archeologische begeleiding. De uitkomsten van 
het archeologisch onderzoek zullen worden 
teruggekoppeld in de nieuwsbrieven en op de 
website. 

 

 

 


