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Sport in Noord

Samenvatting
Panelmeting naar sportaanbod Noord
In het najaar van 2010 is aan de panelleden van Amsterdam-Noord gevraagd wat zij
vinden van het aanbod van culturele voorzieningen in het stadsdeel. In december is op
een vergelijkbare manier gevraagd wat panelleden van de sportvoorzieningen en
sportfaciliteiten in Amsterdam-Noord vinden.
Zes op de tien sporten in stadsdeel Noord
Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de panelleden ten minste één keer per
week aan sport doet. Van alle sportende panelleden sport 39% vooral in de eigen
woonbuurt en 23% elders in Amsterdam-Noord.
Sporten in openbare ruimte meest populair
In Amsterdam-Noord maakt één op de drie sportende panelleden gebruik van het
Floraparkbad en iets minder dan een kwart van een fitnesscentrum en de sportschool. De
openbare ruimte (om bijvoorbeeld te hardlopen) is echter de populairste plek om te
sporten in Noord. Hier maakt 38% gebruik van.
Bijna helft vindt sportaanbod voldoende
Van alle panelleden vindt 45% het aanbod van de faciliteiten en voorzieningen in Noord
voldoende. Een kwart vindt het te weinig; onder sporters is dit aandeel iets hoger.
Panelleden met kinderen vinden het aanbod iets vaker voldoende dan respondenten
zonder kinderen.
Schaatsbaan meest gemiste sportvoorziening
Een (overdekte) schaatsbaan wordt door de panelleden het meest gemist in Noord. Ook
mag er meer en beter aanbod komen van fitness- en sportscholen, als ook
sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
Vier op de tien tevreden over kwaliteit sportaanbod, Floraparkbad minst gewaardeerd
Van de panelleden is 39% tevreden over de kwaliteit van de huidige sportvoorzieningen
en faciliteiten in Noord. Bijna één op de vijf is ontevreden. Respondenten met kinderen
zijn (wederom) iets vaker tevreden dan respondenten zonder kinderen. Van alle
voorzieningen worden ‘de openbare ruimte’ en het gymnastieklokaal het beste
beoordeeld. Over het Floraparkbad is men het minst tevreden.
Veel wensen en ideeën voor nieuwe zwembad
Het huidige Floraparkbad wordt vervangen. Veel panelleden vulden hun wensen en
ideeën in bij de open vraag naar wat zij belangrijk vinden aan een nieuw zwembad. Uit de
antwoorden blijkt dat veel panelleden een multibadenbad (en sommigen een
multifunctionele accommodatie) voor ogen hebben, met voor elk wat wils. De combinatie
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van een binnenbad met een buitenbad wordt daarbij het vaakst genoemd. Ook vinden zij
belangrijk dat er zowel voor (jonge) kinderen als voor jongeren faciliteiten zijn. Er moet
veel aandacht zijn voor de veiligheid en hygiëne van het zwembad vinden de panelleden.
Ook ruime openingstijden zijn belangrijk. Het gebouw mag van de panelleden ruim,
modern en licht worden met een logische inrichting. Rond de bouw van het zwembad
noemen zij zaken als duurzaamheid, kostenbeperking en de ligging van het zwembad in
het Noorderpark.
Voldoende aanbod sportieve evenementen
Zes op de tien (59%) panelleden zijn tevreden over het aanbod van sportieve
evenementen in Noord. Een klein deel geeft aan bepaalde evenementen te missen,
variërend van een straatvoetbaltoernooi tot een topsportevenement.
Eén derde leest sportrubriek in Noord Nieuws
Tot slot is gevraagd hoe panelleden zich informeren over sportactiviteiten en
evenementen in Noord. Ruim éénderde geeft daarbij aan de sportrubriek te lezen in het
Noord-Amsterdams Nieuwsblad.
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Achtergrond
Van 8 december tot 26 december 2010 kon het online bewonerspanel van stadsdeel
Noord vragen beantwoorden over de sportvoorzieningen in het stadsdeel. Van de 344
panelleden hebben 195 panelleden meegedaan. Dit komt neer op een respons van 57%.
Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat bewoners van Amsterdam-Noord vinden
van het aanbod van sportvoorzieningen en activiteiten in Noord. Aangezien deze mening
beïnvloed wordt door het sportgedrag, is ook aan de respondenten gevraagd of zij zelf
aan sport doen. Daar waar mogelijk is deze variabele als achtergrondvariabele gebruikt.
Ter illustratie is ook informatie uit de Amsterdamse Sportmonitor gebruikt.

Deelname aan sport
Helft sport minstens één keer per week
Zeven van de tien panelleden (69%) doen soms of regelmatig zelf aan sport. Eén op de
vijf panelleden (19%) sport één keer per week, één op de acht sport drie keer week of
meer. Bij elkaar opgeteld doet bijna de helft (48%) ten minste één keer per week aan
sport.
Tabel 1 Deelname en sportfrequentie (n=195, procenten)
minder dan 1 keer per maand

5

1 keer per maand

3

2 keer per maand

8

3 keer per maand

6

1 keer per week

19

2 keer per week

16

3 of meer keer per week

12

weet ik niet
ik doe niet aan sport
Totaal

1
30
100

Ter vergelijking: uit de Sportmonitor van O+S (2010) blijkt dat iets meer dan de helft (52%)
van de bewoners in Noord (wel eens) aan sport doet. De panelpopulatie is dus sportiever
dan gemiddeld in Noord.
Eigen buurt is belangrijkste sportplek
Ook is aan de panelleden gevraagd wat de belangrijkste plek is om te sporten. Ruim zes
op de tien panelleden (62%) geven aan vooral in Noord te sporten. Voor bijna vier van de
tien panelleden (39%) is de eigen woonbuurt de belangrijkste sportplek.
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Tabel 2 Belangrijkste sportlocatie (n=137, procenten)
in mijn eigen woonbuurt

39

elders in stadsdeel Noord

23

elders in Amsterdam

15

buiten Amsterdam

7

dit varieert

15

weet ik niet / geen antwoord
Totaal

1
100

Gezinssamenstelling en sportlocatie
Panelleden uit huishoudens met kinderen geven iets vaker aan (43%) gebruik te maken
van een sportlocatie in de buurt dan panelleden uit huishoudens zonder kinderen (38%).

Algemeen oordeel sportvoorzieningen
Helft vindt aanbod voldoende
Iets minder dan de helft (45%) van de panelleden vindt het aanbod van
sportvoorzieningen en mogelijkheden goed en 5% vindt dat er in Noord veel
voorzieningen zijn (zie figuur 3). Niemand vindt dat er teveel sportvoorzieningen zijn. Bijna
een kwart (23%) van alle panelleden vindt juist dat er (te) weinig sportvoorzieningen zijn.
Dit aandeel is hoger onder de panelleden die sporten. Van hen vindt 28% het huidige
aanbod (te) klein.
Panelleden met kinderen vinden aanbod vaker voldoende
Panelleden uit huishoudens zonder kinderen (41%) geven minder vaak aan het aanbod
van voorzieningen voldoende te vinden dan respondenten met kinderen (57%).
Respondenten uit gezinnen zijn dus meer tevreden over het aanbod van
sportvoorzieningen.
Vier op tien zijn tevreden over kwaliteit sportfaciliteiten
Er is ook gevraagd of men in het algemeen tevreden is over de kwaliteit van verschillende
sportmogelijkheden en sportvoorzieningen in Noord. Vier op de tien panelleden (39%)
reageren hier positief op en zijn tevreden tot zeer tevreden (zie figuur 4). Een kleiner deel
(18%) is ontevreden of zeer ontevreden. Wederom reageren respondenten uit
huishoudens met kinderen positiever dan respondenten zonder kinderen. Van de eerste
groep is 44% tevreden en van de tweede groep is 34% tevreden over de voorzieningen.
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Figuur 3 Oordeel aanbod sportvoorzieningen en mogelijkheden (procenten)
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Tabel 4 Algemeen oordeel (n=139, procenten)
zeer tevreden

2

tevreden

37

niet tevreden, maar ook niet ontevreden

27

ontevreden

14

zeer ontevreden
weet ik niet, geen mening
Totaal

4
16
100

NB: Niet gevraagd aan de respondenten die bij vraag ‘aanbod sportvoorzieningen’ (vraag 4) ‘weet niet’ hebben
geantwoord.

Gebruik en waardering afzonderlijke voorzieningen
Drie van de tien panelleden maken gebruik van Floraparkbad
Iets meer dan een derde van de panelleden sport wel eens in de openbare ruimte. Het
gaat hier om bijvoorbeeld hardlopen. Daarnaast geven drie van de tien panelleden aan
gebruik te maken van het Floraparkbad. Iets minder dan een kwart bezoekt een
sportschool in Amsterdam-Noord of een fitnesscentrum. Een kwart geeft aan geen
gebruik te maken van een sportfaciliteit in het stadsdeel. Bij de categorie ‘anders’ werd
onder andere de tennisbaan en de golfbaan genoemd.
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Tabel 5 Gebruik sportvoorzieningen in Amsterdam-Noord (n=195)
percentage genoemd (meerdere antwoorden mogelijk)
openbare ruimte (om hard te lopen, te voetballen, skaten etc.)

36

zwembad Floraparkbad

30

fitnesscentrum, sportschool

23

sportpark voor veldsporten (zoals voetbal, atletiek, etc.)

16

Sporthal

13

Gymnastieklokaal

7

Buurthuis

7

sportcomplex: Only Friends

2

anders

14

geen van bovenstaande

25

Gymnastieklokaal en openbare ruimte best beoordeeld
De afzonderlijke voorzieningen worden in de meeste gevallen door de gebruikers even
goed beoordeeld. Ongeveer 60% is tevreden over sportparken, sporthal en sportschool.
Iets minder tevreden is men over de gymnastieklokalen en de openbare ruimte om te
sporten. Het Floraparkbad scoort lager. Hierover is 37% tevreden en 29% ontevreden.
Sportcomplex 'Only Friends'
Er zijn drie panelleden die gebruik hebben gemaakt van het pas geopende sportcomplex
‘Only Friends’. Hiervan zijn twee panelleden zeer tevreden en is één panellid ontevreden.
(Uit de open antwoorden bleek overigens niet waarom dit panellid ontevreden was).
Figuur 6 Oordeel sportvoorzieningen en mogelijkheden in Amsterdam-Noord (procenten)
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Wensen voor nieuwe zwembad
Het huidige Floraparkbad wordt vervangen. Het stadsdeel wil van de panelleden graag
weten wat zij belangrijk vinden aan een nieuw zwembad. Driekwart beantwoordde deze
vraag, vaak met een opsomming van meerdere wensen en ideeën (tabel 7). In bijlage 1
staan alle open antwoorden per categorie weergegeven.
Tabel 7 Ideeën en wensen van panelleden voor het nieuwe zwembad
Aantal keer genoemd
Een veilig zwembad met voldoende toezicht

37

Een schoon en goed onderhouden zwembad

32

Faciliteiten voor kinderen en jongeren

32

Buitenbad (naast een binnenbad)

27

Een modern, ruim en mooi gebouw met logische inrichting

24

Goed sanitair en ruime kleedhokjes

24

Ruime openingstijden

24

Multibad: recreatief zwemmen, baantjes trekken, wedstrijd zwemmen

22

Andere zwembadfaciliteiten: sauna en bubbelbad

18

Betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

16

Verschillende soorten lessen en activiteiten, deskundig personeel

16

Warm en chloorarm water

15

Heb bij de bouw oog voor de plek, kosten en duurzaamheid

15

Goed bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid

12

50-meterbad

11

Ligweide

11

Andere faciliteiten: horeca en sportruimte

10

Mogelijkheid tot (rustig) baantjes zwemmen

10

Faciliteiten voor ouderen en mensen met een functiebeperking

8

Multifunctionele accommodatie: meer dan een zwembad

4

Veiligheid en hygiëne voorop
Uit de antwoorden blijkt dat de panelleden een veilig en daarnaast een schoon en goed
onderhouden zwembad erg belangrijk vinden. Antwoorden in deze categorieën zijn
respectievelijk 37 en 32 keer gegeven. Om een veilig zwembad te creëren is goed
toezicht nodig zeggen bijna twintig panelleden. Dit betreft vooral het toezicht op
(overlastgevende) jongeren. Panelleden die de hygiëne van het nieuwe zwembad
belangrijk vinden, refereren soms aan het huidige Floraparkbad dat in hun ogen niet zo
schoon is. Bij een schoon en goed onderhouden zwembad passen verder goed sanitair,
prettige kleedhokjes, warm en chloorarm water. Allemaal zaken die de panelleden
regelmatig noemden.
Een multibadenbad met voor elk wat wils
Uit het totaal aan wensen en ideeën voor een nieuw zwembad blijkt dat veel panelleden
een zwembad voor ogen hebben met meerdere soorten baden waar voor elk wat wils is.
Zo moet het zwembad (uitgebreide) mogelijkheden bieden voor recreatief zwemmen,
maar ook voor instructie, wedstrijd zwemmen en rustig baantjes trekken. Meer dan 20
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panelleden noemen de combinatie van baden en zwemmogelijkheden in hun antwoord.
Maar ook uit andere antwoorden is de wens voor een multibadenbad af te leiden.
Combinatie van binnen- en buitenbad meest genoemd
Kijken we naar het soort baden dat panelleden in hun antwoorden noemen, dan wordt
naast een binnenbad een (ruim) buitenbad het vaakst genoemd (27 keer). Elf panelleden
geven expliciet aan een mooie ligweide bij het buitenbad belangrijk te vinden. Eveneens
elf panelleden willen graag een 50-meterbad voor wedstrijd-, verenigings-, en baantjes
zwemmen. Minder vaak zijn een warm doelgroepenbad en een instructiebad met
verstelbare bodem genoemd.
Extra faciliteiten voor de jeugd.
Welke zwemfaciliteiten kan het zwembad nog meer bieden? Uit de antwoorden komt naar
voren dat er vooral voor de jeugd (32 keer genoemd) voldoende mogelijkheden moeten
zijn: voor de allerkleinsten een veilig pierenbadje, voor pubers een spannende
wildwaterbaan. Speciale faciliteiten (zoals een extra verwarmd bad) voor ouderen of
mensen met een functiebeperking worden minder vaak genoemd (8 keer). Voorzieningen
als een sauna of bubbelbad prijken op het wensenlijstje van 18 panelleden.
Meer dan een zwembad
Naast zwemfaciliteiten kan het nieuwe zwembad ook andere voorzieningen bieden, geven
14 panelleden aan. Hierbij gaat het om sportgelegenheid, goede horeca (met terras) en
wellness-voorzieningen.
Ruime openingstijden, laagdrempelig en bereikbaar
Een aanzienlijk aantal panelleden (24) gaat in op de openingstijden van het nieuwe
zwembad. Deze dienen bovenal ruim te zijn: open voor baantjes zwemmen voor en na
werktijd, een buitenbad dat in de zomer 's avonds open is, ruime openingstijden voor vrij
zwemmen. Zestien panelleden vinden een laagdrempelig zwembad belangrijk. Dat wil
zeggen een zwembad dat toegankelijk is voor iedereen en niet te duur. Tot slot noemt een
kleiner aantal panelleden (12) een goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar
vervoer en voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets.
Een ruim, modern, energiezuinig gebouw op huidige locatie
Ook over het gebouw en de bouw zeggen de panelleden het één en ander. De 24
opmerkingen over het gebouw hebben betrekking op de gewenste uitstraling (modern,
ruim, licht) en inrichting (logisch, prettige akoestiek, goede entree). Bij de 15 antwoorden
over de bouw van het nieuwe zwembad gaat het om duurzaamheid en energiezuinigheid,
het beperken van de bouwkosten en de locatie van het zwembad. Vijf panelleden geven
aan het zwembad op de huidige plek te willen behouden, mits het goed geïntegreerd
wordt met het Noorderpark en de buurt. Eén panellid vindt de huidige locatie in het park
ongeschikt.
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Sportevenementen
Bijna tweederde vind aanbod sportevenementen voldoende
Naast faciliteiten en voorzieningen is ook gevraagd aan de respondenten wat zij vinden
van het aanbod van evenementen in Noord. Voorbeelden hiervan zijn de Dam tot
Damloop, de 30 van Noord, de Korte Baandraverij en de Wielerronde bij het Purmerplein.
Zes op tien panelleden (59%) vinden het aanbod goed; 7% vindt het aanbod (te) veel en
14% vindt het aanbod (te) weinig. Er zijn geen verschillen tussen groepen bewoners.
Gemiste evenementen
Aan panelleden die aangaven dat er (te) weinig sportieve evenementen zijn in Noord is
gevraagd wat zij zoal missen. Sommigen missen (kleinschalige) buurtgerichte
evenementen, zoals een straatvoetbaltoernooi, terwijl anderen juist graag zouden zien dat
er topsportevenementen naar Amsterdam-Noord komen. Skate-evenementen en
schaatsevenementen worden ook een aantal keer genoemd. Zie bijlage 1 voor de
gegeven open antwoorden.
Tabel 8 Oordeel aanbod evenementen (n=195, procenten)

te veel
Veel
ik vind het aanbod goed zo

4
3
59

Weinig

9

te weinig

5

weet ik niet, geen mening

21
100

Informatiemiddelen
Eén derde leest sportrubriek in Noord Nieuws
Op de vraag hoe respondenten zich informeren over de sportactiviteiten en evenementen
in Noord geeft iets meer dan een derde aan de rubriek sport te lezen in het NoordAmsterdams nieuwsblad. Eén op de vijf raadpleegt het boekje Amsterdam-Noord van A
tot Z. Er zijn geen verschillen tussen groepen mensen.
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Tabel 9 Informatiekanalen over sportmogelijkheden en evenementen in Noord, 2010
percentage genoemd (meerdere antwoorden mogelijk)
Rubriek sport in Noord Nieuws, katern in het Noord-Amsterdams Nieuwsblad

37

via vrienden, bekenden, familie

22

Boekje Amsterdam-Noord van A tot Z

21

sportpagina op website van stadsdeel

16

Kidspas- en vakantiepasboekje voor de jeugd

10

evenementen op website stadsdeel Noord

9

sportloket in het Floraparkbad

9

Hyvessite van het Floraparkbad

0

Anders, namelijk

15

weet ik niet, geen mening
ik zoek geen informatie over sport in Noord

3
28

Gemiste sportvoorzieningen en -activiteiten
In de enquête is in een open vraag aan de panelleden voorgelegd of zij bepaalde
sportvoorzieningen of sportactiviteiten missen in Amsterdam-Noord. Van alle panelleden
beantwoordde 37% deze vraag. In tabel 10 staat een overzicht van de gegeven
antwoorden. Bijlage 1 geeft per categorie een overzicht van alle gegeven antwoorden.
Tabel 10 Ontbrekende sportvoorzieningen en -activiteiten volgens de panelleden
Aantal keer genoemd
Naar soort sport
Schaatsbaan

16

Fitness- , sportscholen

13

Sportmogelijkheden in de openbare ruimte

11

Tennis, squash en badminton

7

Water- en zwemsport

7

Yoga, dans en aerobics

6

Bergsport (klimhal, klimmuur)

4

Paarden- en hondensport

3

Vecht- en zelfverdedingssporten

3

Voetbal en Hockey

2

Basketbal

2

Naar doelgroep

14

Voor ouderen en mindervaliden

9

Voor kinderen

8

Voor meisjes en vrouwen

3

Meer en betere sporthallen, grote sportcomplexen

8

Overig

5
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De antwoorden hebben vaak betrekking op een specifieke sport en in mindere mate op de
sportmogelijkheden voor specifieke doelgroepen.
Schaatsbaan meest gemist
Een schaatsbaan is het vaakst genoemd (16 keer) als een voorziening die ontbreekt in
Noord. Omdat er in Amsterdam geen overdekte schaatsbaan is, opperen sommige
panelleden om deze in Noord te realiseren.
Ook behoefte aan meer en betere fitnessmogelijkheden en sportscholen
Daarnaast geven 13 panelleden aan behoefte te hebben aan meer fitnessmogelijkheden
en sportscholen. Sommigen wensen een sportschool met vriendelijke uitstraling en een
meer gevarieerd lesaanbod (conditietraining, groepslessen, yoga, pilatus). Anderen
vinden de huidige sportscholen te afgelegen liggen en pleiten voor een goede sportschool
in de omgeving Buikslotermeer.
Hardloop- en skateroutes in openbare ruimte gewenst
Elf panelleden wijzen op uitbreiding van de sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Er
is vooral behoefte aan uitgezette hardloop- en skateroutes.
Andere sporten minder vaak genoemd
Veel andere sporten passeren in de antwoorden wel de revu, maar worden slechts een
enkele keer genoemd. Deels gaat het hier om minder beoefende sporten, zoals
bergbeklimmen of paardrijden. Deels om sporten die in Noord wel veel beoefend worden,
zoals voetbal.
Meer en betere sporthallen, grote sportcomplexen
Vier panelleden antwoorden dat zij meer of betere sporthallen willen in Noord. Drie pleiten
voor een groot sport- of multifunctioneel centrum met een ruim aanbod aan
sportactiviteiten. Eén respondent mist een terrein voor sportevenementen.
Meer sport- en beweegmogelijkheden voor ouderen
Een achttal met name oudere panelleden vindt dat er in Noord te weinig sport- en
beweegmogelijkheden zijn voor ouderen. Het gaat hierbij om rustige, recreatieve sporten
en conditietraining. Twee ouderen geven expliciet aan behoefte te hebben aan een
sportvoorziening buiten de verzorgingstehuizen. Eén panellid mist sportvoorzieningen en
activiteiten voor mensen met een functiebeperking.
Vooral gemis aan sportmogelijkheden voor jonge kinderen
Het ligt voor de hand dat de acht panelleden die aangeven sportvoorzieningen enactiviteiten voor kinderen te missen, zelf kinderen hebben. Vooral voor jonge kinderen is
er in hun ogen weinig aanbod.
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Bijlage Vragenlijst

Vragenlijst P9151_3B def
Serial

Serie nummer

v0

<b>Vragenlijst sportvoorzieningen en sportmogelijkheden in Amsterdam-Noord</b>
Het stadsdeel wil graag uw mening weten over de sportvoorzieningen en sportmogelijkheden in Amsterdam-Noord.
Heeft u in de afgelopen 12 m aanden aan sport gedaan? We bedoelen hiermee zowel sporten in georganiseerd als in
niet-georganiseerd verband.




1
2

v2










Hoe vaak heeft u gesport in de afgelopen 12 maanden?
1
2
3
4
5
6
7
8

v3








minder dan 1 keer per maand
1 keer per maand
2 keer per maand
3 keer per maand
1 keer per week
2 keer per week
3 of meer keer per week
weet ik niet
Op welke plek sport u meestal?

1
2
3
4
5
6

v4








ja
nee

in mijn eigen woonbuurt
elders in stadsdeel Noord
elders in Amsterdam
buiten Amsterdam
dit varieert
weet ik niet / geen antwoord
Zijn er volgens u te veel, voldoende of te weinig sportvoorzieningen en sportm ogelijkheden in stadsdeel Noord?

1
2
3
4
5
6

te veel
veel
ik vind het aanbod goed
weinig
te weinig
weet ik niet → ga naar vraag v6

v5nieu
w

Kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de <u>kwaliteit</u> van de sportvoorzieningen en
sportm ogelijkheden in stadsdeel Noord?








zeer tevreden
tevreden
niet tevreden, maar ook niet ontevreden
ontevreden
zeer ontevreden
weet ik niet, geen mening

1
2
3
4
5
6
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v6












Van welke sportvoorzieningen en sportmogelijkheden in Amsterdam-N oord heeft u (of uw kinderen) de afgelopen
12 maanden gebruik gemaakt? <i>(Meerdere antwoorden m ogelijk)</i>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v72

sporthal
gymnastieklokaal
fitnesscentrum, sportschool
sportpark voor veldsporten (zoals voetbal, atletiek, etc.)
zwembad 'Floraparkbad'
sportcomplex 'Only Friends'
buurthuis
openbare ruimte (om hard te lopen, te voetballen, skaten etc.)
anders ________________________________________
geen van bovenstaande
Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden of ontevreden bent over de sportvoorzieningen waar u (of uw kinderen)
gebruik van maken?
zeer
tevreden

tevreden









sporthal
gymnastieklokaal
fitnesscentrum, sportschool
sportpark
zwembad 'Floraparkbad'
sportcomplex 'Only Friends'
buurthuis
openbare ruimte (om hard te lopen, te
voetballen, skaten, etc.)
{anders}
v8n

ontevrede
n

zeer
ontevrede
n

weet ik
niet, geen
m ening









niet
tevreden,
maar ook
niet
ontevrede
n
























































Het huidige Floraparkbad wordt vervangen door een nieuw zwembad.
Wat vindt u belangrijk aan een nieuw zwembad? U kunt in het onderstaande vak
uw wensen en ideeën invullen.

X
v9

In Amsterdam -Noord vinden jaarlijks verschillende sportieve evenementen plaats, zoals de Dam tot Damloop, de 30
van Noord, de Korte Baandraverij en de Wielerronde bij het Purmerplein.
Wat vindt u van het aanbod aan sportieve evenementen in stadsdeel Noord?








1
2
3
4
5
6

v102

te veel → ga naar vraag v10
veel → ga naar vraag v10
ik vind het aanbod goed zo → ga naar vraag v10
weinig → ga naar vraag v102
te weinig → ga naar vraag v102
weet ik niet, geen mening → ga naar vraag v10
U heeft aangegeven dat er te weinig sportieve evenementen in Amsterdam-Noord zijn. Kunt u aangeven wat u zoal
mist?

X
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Hoe informeert u zich over de sportmogelijkheden en sportieve evenementen in stadsdeel Noord? <i>(Meerdere
antwoorden mogelijk)</i>













sportpagina op website van stadsdeel
evenementen op website stadsdeel Noord
boekje Amsterdam-Noord van A tot Z
Kidspas- en vakantiepasboekje voor de jeugd
sportloket in het Floraparkbad
Hyvessite van het Floraparkbad
rubriek sport in Noord Nieuws, katern in het Noord-Amsterdams Nieuwsblad
via vrienden, bekenden, familie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

v12

anders, namelijk ________________________________________
ik zoek geen informatie over sport in Noord
weet ik niet, geen mening
Mist u bepaalde sportvoorzieningen of sportactiviteiten in Amsterdam-Noord?

X
v133

Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van dit onderzoek, of suggesties voor het stadseel?

X
D it waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking. U ontvangt bericht wanneer de resultaten van dit onderzoek
bekend zijn. Waarschijnlijk zal dit rond eind januari zijn.
D oor op 'Vorige' te klikken kunt u uw antwoorden bekijken. Door op 'Verzend' te klikken verzendt u uw antwoorden en sluit u
de vragenlijst af. De vragenlijst kan hierna niet meer worden geopend.
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