
 

 
 
Samenvatting resultaten online onderzoek van Deysselbuurt 
 
Online is de vragenlijst gepubliceerd op de projectpagina www.deysselbuurt.nl van 15 september tot 
14 oktober. Reden voor het online zetten van de vragenlijst is dat we ook mensen breder toegang 
wilden geven tot de vragenlijst, voor als zij niet op een andere manier konden deelnemen.  
 
In totaal hebben 43 omwonenden de online vragenlijst ingevuld. Van de 43 vragenlijsten zijn er 30 
volledig ingevuld. Vanwege de relatieve lage aantallen geven deze resultaten een indicatie. Dit 
betekent dat je geen harde conclusies kunt trekken uit de resultaten. 
 
De online vragenlijst is niet persoonsgebonden (iedereen kon hem invullen) en is daarmee een 
aanvulling op de vragenlijst die huis aan huis is afgenomen in de van Deysselbuurt door 
onderzoeksbureau InPublic.  
 
De resultaten die afwijken van het rapport van InPublic worden in onderstaande samenvatting 
genoemd. In het algemeen zijn de resultaten van de online enquête negatiever dan de resultaten van 
de interviews huis aan huis.. De ontevredenheid over de 7 verdiepingen aan de Roëllstraat en het 
verdwijnen van de woningen aan de Van Deysselstraat komt duidelijk naar voren in de online 
enquête, maar minder bij de huis aan huis interviews.  
 
In de bijlage zijn alle grafieken en open antwoorden van de online resultaten beschikbaar. 
 

Bekendheid plannen  
 
Ruim 90% van de omwonenden is bekend met de renovatie/ sloop plannen (of heeft ervan gehoord). 
Het minst bekend is dat 17 woningen in de Van Deysselstraat bedrijfspanden worden (32% is hier 
niet mee bekend).  
 
De grootste groep weet van de plannen via huis aan huis brieven, kranten en folders (56%), via 
websites (41%) en via het buurtplatform (36%).  
 
De bewoners die meegedaan hebben met het onderzoek van Inpublic geven minder vaak het 
buurtplatform aan en vaker ‘via via. 
 
Algemene waardering 
 
50% staat positief tegenover de veranderingen, 36% negatief. De respondenten uit het onderzoek 
van InPublic zijn iets minder negatief (28%) 
 
Men is vooral positief over de vernieuwing van de buurt. Negatief is men voornamelijk over de 7 
verdiepingen aan de Roëllstraat, slechte communicatie en onduidelijkheid, geen terugkeergarantie, 
het verdwijnen van de woningen aan de Van Deysselstraat en dat het lang duurt. 



 
De 7 verdiepingen aan de Roëllstraat en het verdwijnen van de woningen aan de Van Deysselstraat 
komen niet terug in de top 5 van van InPublic. 
 
Er zijn vooral zorgen over dat het nog lang duurt, de veranderingen (van het karakter) in de wijk, dat 
bewoners niet worden betrokken, de onduidelijkheid en over de huurprijzen. Alleen het eerste punt 
(dat het lang duurt) zien we terug in de top 5 van InPublic.  
 
Waardering veranderingen woningen 
 
Het meeste positief is men over: 

• Verschillende type woningen voor starters, gezinnen en ouderen (77% positief) 
• Dat het aantal sociale huurwoningen in de buurt ongeveer gelijk blijft (71% positief) 

 
Dat er een aantal nieuwe gebouwen komen van 7 verdiepingen aan de Roëllstraat is men minder 
positief over (42% negatief, waarvan 35% zeer negatief). Vooral de hoogte is men negatief over.  
 
22% is negatief over dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft. Men geeft aan dat men liever 
meer sociale huurwoningen zou willen.  
 
Deelnemers aan het onderzoek van InPublic zijn het meest positief over de verschillende type 
woningen, en de sloop/ nieuwbouw. Minder positief is men over de extra woningen in de 
middelhuur, de 7 verdiepingen aan de Roëllstraat en dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft. 
De bewoners uit de online enquête zijn negatiever over de 7 verdiepingen aan de Roëllstraat dan de 
bewoners uit het onderzoek van InPublic. 

Waardering voorzieningen 

• 63% is positief over de komst van een jongerencentrum, 25% is hier negatief over. 
• 61% is positief over dat de woningen in de Van Deysselstraat een nieuwe functie krijgen als 

bedrijfsruimte. 33% staat hier zeer negatief tegenover.  
• 52% is positief over het community center in de Lodewijk van Deysselstraat, 35% is negatief. 
• 39% is positief over de plek van de basisschool aan de van Deysselstraat, 46% is negatief. 

Men geeft aan dat er al genoeg scholen in de buurt zijn. 
 
De bewoners uit het onderzoek van InPublic zijn positiever over de komst van een jongerencentrum 
(75% positief), het community center (73% positief) en de basisschool (57% positief). 
 
De meeste tips voor de gemeente Amsterdam en Rochdale gaan over beter communiceren met en 
luisteren naar bewoners. En daarnaast over de planning en uitvoering van de plannen. 

Informatievoorziening en betrokkenheid 

Slechts 35% geeft aan voldoende informatie te hebben ontvangen en voor 32% is de informatie 
duidelijk. Men geeft aan dat de informatie vaag en niet concreet is.  
 
Het liefst ontvangt men de informatie via huis aan huis brieven, kranten en folders. Daarnaast via de 
website, het buurtplatform, de bewonerscommissie en (online) bijeenkomsten.  
 



58% wil graag meedenken en praten. Dit percentage ligt in het onderzoek van InPublic lager (20%). 
Het liefst via fysieke bijeenkomsten of een persoonlijk gesprek. 
 
38% wil op de hoogte gehouden worden. In het rapport van InPublic is dit 21%. 


