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Toestemming om gegevens te mogen verwerken 
Verenigd Vogeldorp verzamelt en bewaart de antwoorden van deze bewonersenquête om de belangen van 
Vogeldorp(ers) beter te kunnen behartigen. Van de uitkomst van de enquête wordt een verslag gemaakt dat 
openbaar wordt gemaakt via www.verenigdvogeldorp.nl. Als dat verslag klaar is, zullen de ingevulde enquêtes 
worden vernietigd. De bedoeling is dat u deze enquête anoniem invult, waardoor het onmogelijk is de 
antwoorden te herleiden tot een bepaald persoon. Toch wordt voor de volledigheid uw toestemming 
gevraagd om uw anonieme antwoorden te mogen verwerken en bewaren:  
 

 ja, ik geef toestemming en doe mee              nee, ik geef geen toestemming en doe niet mee  
 

1 Bent u huurder of koper?  * huurder van De Key, huurcontract 
onbepaalde tijd 

* huurder van De Key, huurcontract 
bepaalde tijd  

* koper 
* ander soort huurder 

2 Wat is uw leeftijd? * 18-30 jaar 
* 31-40 jaar 
* 41-50 jaar 
* 51-60 jaar 
* 61-70 jaar 
* 71 jaar of ouder 

3 Wat is de samenstelling van uw huishouden? * alleenstaand 
* tweepersoons  
* alleenstaand met kind(eren) 
* tweepersoons met kind(eren) 
* anders:  
 
 

4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? * 1 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
* meer dan 5 

5 Wat is normaal gesproken het gemiddelde bruto inkomen van 
uw huishouden per maand (dus alle inkomens bij elkaar)?    

* minder dan € 1.700 
* tussen € 1.700 en € 2.800 
* tussen € 2.800 en € 3.250  
* tussen € 3.250 en € 4.000 
* tussen € 4.000 en € 5.000 
* tussen € 5.000 en € 6.000 
* meer dan € 6.000 
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6 Wat vindt u van de hoogte van uw maandelijkse woonlasten? * te hoog 
* prima 
* (te) laag 
* weet ik niet 

7 Zou u uw huurwoning van De Key in Vogeldorp willen kopen als 
u daarvoor het geld zou hebben? 

* ja  
* nee 
* niet van toepassing op mij (ik ben 

geen huurder van De Key) 
* geen antwoord  
* anders/toelichting:  
 
 
 

8 Bent u van plan te verhuizen/uw woning te verkopen, zo ja 
binnen welke termijn?   

* nee 
* ja, zo snel mogelijk  
* ja, binnen nu en 2 jaar 
* ja, binnen 2 tot 5 jaar  
* weet ik niet  
ingeval ja, omdat:  
 
 
 

9 Hoe tevreden bent u over uw woning?   * zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal 
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet  

10 Wat waardeert u aan wonen in Vogeldorp?  
(kies maximaal drie antwoorden, dus een top drie) 

* eengezinswoning met tuin 
* groene karakter van het dorp 
* dorpsgevoel maar dichtbij de stad 
* contact met buren/saamhorigheid 
* de ligging 
* de rust 
* architectuur en historie van 

Vogeldorp 
* speelgelegenheid 
* parkeergelegenheid 
* openbaar vervoer 
* lage woonlasten 
* anders: 
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11 Wat vindt u van de grootte (oppervlakte) van uw woning? * goed 
* voldoende 
* matig 
* onvoldoende 
* weet ik niet  

12 Wat is aan verbetering toe in uw woning?  
(meerdere antwoorden mogelijk, licht uw antwoord toe)   

* niets, het is goed zo   
* warmteisolatie 
* geluidsisolatie 
* badkamer 
* keuken  
* dak 
* (mechanische) ventilatie 
* meterkast/elektriciteit 
* verwarming 
* oplossing vochtproblemen  
* duurzaamheid 
* weet ik niet 
* anders/toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Hoe is de staat van uw vloer (en muren)? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

* goed, ik heb geen problemen 
* slecht, de vloer heeft vochtplekken 
* slecht, muren bij de vloer hebben 

vochtplekken 
* slecht, de vloer beweegt en veert 

door 
* weet ik niet 
* anders: 
 
 
 
 

14 Is uw vloer in het verleden hersteld door de VvE/De Key? * ja 
* nee 
* weet ik niet 

15 Wist u dat De Key tot 2028 betaalt voor het herstellen van 
vloeren (ook bij kopers) en daarna de VvE? 

* ja 
* nee 
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16 Na hevige regenval:  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

* verdwijnt water snel uit mijn tuin  
* heb ik lang last van grote en diepe 

plassen in mijn tuin  
* heeft mijn binnenmuur 

vochtplekken 
* heeft mijn vloer vochtplekken 
* weet niet 
* anders:  

 
 
 
 
 
 

17 Bent u bereid uw tuin (nog) beter bestand te maken tegen 
hevige of langdurige regenval (rainproof), bijvoorbeeld door 
tuintegels/verharding om te wisselen voor beplanting? 

* ja  
* ja, hangt af van de kosten 
* nee 
* niet nodig want mijn tuin is niet 

verhard 
* weet ik niet 

18 Is voor u duidelijk hoe onderhoudsklachten en 
reparatieverzoeken gemeld kunnen worden?  

* ja  
* nee 
* weet ik niet  

19 Heeft u in het afgelopen jaar een onderhoudsklacht of 
reparatieverzoek ingediend? 

* ja 
* nee 
* weet ik niet 

20 Hoe tevreden bent u over de afhandeling van uw 
onderhoudsklachten en reparatieverzoeken in het afgelopen 
jaar?  

* zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal 
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet 
* geen klacht/verzoek ingediend 

21 Wordt u voldoende op de hoogte gebracht van belangrijke 
informatie over uw woning en over de buurt door:  
a. de gemeente  
b. de VvE 
c. De Key 
d. Verenigd Vogeldorp 

 
 
*ja   *nee   *weet niet 
*ja   *nee   * niet van toepassing 
*ja   *nee   * niet van toepassing 
*ja   *nee   * niet van toepassing 

22 Hoe wordt u het liefst geïnformeerd over uw woning en de 
buurt?  

* per e-mail/digitaal 
* per post 
* weet ik niet  
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23 Ervaart u (wel eens) overlast van de buren?  
(meerdere antwoorden mogelijk)  

* ik ervaar geen overlast 
* geluidsoverlast 
* stankoverlast 
* overlast door huisdieren 
* overlast door parkeergedrag 
* overlast door vuil/rommel 
* overlast door toeristenverhuur 
* overlast door kinderen 
* weet ik niet 
* anders: 
 
 
  

24 Denkt u dat uw buren weleens overlast hebben van u?   * ja 
* nee 
* weet niet 
* geen antwoord   

25 Hoe tevreden bent u over de directe omgeving van uw 
woning?  

* zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal  
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet 
omdat:  
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26 Waar stoort u zich aan in gemeenschappelijke tuinen en de 
privétuinen rondom uw woning?  
(kies maximaal drie antwoorden, dus een top drie) 

* niets, het is goed zo 
* rommel in gemeenschappelijke 

binnentuinen 
* rommel in privétuinen  
* onvoldoende onderhoud van het 

groen (gazon, hagen, bomen, 
onkruidbestrijding)  

* kiezels (de grindkoffers)  
* huisdieren en hun uitwerpselen 
* bezet houden gemeenschappelijke 

binnentuin en paden  
* geluidsoverlast 
* overlast door barbecue/vuurkorf 
* zwembaden, trampolines en/of 

schommels in gemeenschappelijke 
binnentuin 

* weet ik niet 
* anders/toelichting:  
 
 
 
 

27 Waar stoort u zich aan in de openbare ruimte rondom uw 
woning? (kies maximaal drie antwoorden, dus een top drie) 

* niets, het is goed zo 
* zwerfvuil op straat 
* grofvuil wordt te weinig opgehaald 
* hondenpoep 
* geluidsoverlast van bedrijven 
* stankoverlast van bedrijven 
* hardrijdend verkeer 
* wildkampeerders/toeristen 
* parkeeroverlast  
* criminaliteit 
* gebrek fietsparkeerplekken 
* geen (goede) speeltoestellen  
* het bouwterrein (Van Gelder) op 

het plantsoen vooraan in het dorp 
* straatverlichting   
* overlast op de parkeerplaats achter 

het museum  
* weet ik niet 
* anders/toelichting:  
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28 Hoe tevreden bent u over de mate waarin u invloed kan 
hebben op beslissingen van de VvE en/of De Key? 

* zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal 
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet  

29 Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid en het gedrag van 
de huurders in Vogeldorp?   

* zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal 
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet  

30 Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid en het gedrag van 
de kopers in Vogeldorp?  

* zeer tevreden 
* tevreden 
* neutraal 
* ontevreden 
* zeer ontevreden 
* weet ik niet 

31 In welke mate verschillen volgens u de belangen van huurders 
en kopers in Vogeldorp? 

* zeer sterk 
* sterk 
* neutraal 
* bijna niet 
* helemaal niet 
* weet ik niet 
omdat:  
 
 
 
 
 
 

32 In welke mate is volgens u sprake van een dorpsgevoel en 
saamhorigheid in Vogeldorp?     

* zeer sterk 
* sterk 
* neutraal 
* weinig 
* helemaal niet 
* weet ik niet 

33 Vervolg op vorige vraag: waar blijkt dat uit?   
(optioneel) 
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34 De Key verleent in principe alleen nog maar tijdelijke 
huurcontracten van maximaal 5 jaar, wat voor invloed heeft 
dat volgens u op langere termijn op Vogeldorp?   

* positief 
* neutraal 
* negatief 
* weet ik niet  
omdat: 
 
 
 
 
 
 
 

35 De plannen en ontwikkelingen voor het Hamerkwartier vind ik: * positief 
* neutraal 
* negatief 
* weet ik niet 
omdat: 
 
 
 
 
 
 

36 Hoe staat u tegenover de mogelijkheid van een fiets- en 
loopbrug vanaf het einde van de Johan van Hasseltweg (waar 
nu de pont vertrekt, bij de fabriek) naar het Azartplein aan de 
andere kant van het IJ?   

* positief 
* neutraal 
* negatief 
* weet ik niet 
omdat: 
 
 
 
 
 

37 Hoe staat u tegenover hoogbouwplannen in het 
Hamerkwartier? 

* positief 
* neutraal  
* negatief 
* weet ik niet 
omdat:  
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38 Wat zou u ervan vinden als de bebouwing tussen Vogeldorp en 
de Johan van Hasseltweg (de aluminium bedrijfsgebouwen) 
vervangen wordt door nog meer groen (bomen en water), als 
verbinding tussen Vogeldorp en het Hamerkwartier?  
 
Zo zou het eruit kunnen komen te zien:  

 

* positief 
* neutraal 
* negatief 
* weet ik niet  
omdat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 Als vanuit de gemeente extra geld voor Vogeldorp beschikbaar 
zou komen, waar zou dat volgens u dan aan besteed moeten 
worden? (kies maximaal drie antwoorden, dus een top drie)  

* mensen met financiële problemen 
helpen 

* werkloosheid terugdringen 
* meer speeltoestellen 
* bestrijding criminaliteit 
* Vogeldorp ‘rainproof’ maken 
* duurzaamheid 
* opknappen/opnieuw inrichten 

pleintjes en plantsoenen  
* schonere buurt 
* ouderenzorg 
* bestrijden hard rijden 
* fietsparkeerplekken 
* anders:  
 
 
 
 
 
 

40 Zijn wij volgens u een belangrijk onderwerp vergeten in deze 
enquête, zo ja welk onderwerp?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel dank voor uw deelname! 


