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1. Vragenlijst
1.1 Vragenlijst standaardpeiling MKB-vriendelijkste gemeente 2020
Inleidende vragen
Heeft u een eigen onderneming of bent u directeur of bedrijfsleider?
Klopt het dat uw onderneming is gevestigd in de gemeente Diemen?
Indien nee: waar is uw bedrijf gevestigd? (bij meerdere vestigingen graag de
hoofdvestiging).
1. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u het ondernemersklimaat van de gemeente
waarin u gevestigd bent?

Het ondernemersklimaat bestaat uit wat de gemeente doet om vestiging voor
ondernemers aantrekkelijk te maken, zoals begrip voor ondernemers, bereikbaarheid,
omgaan met regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen, veiligheid en
klantvriendelijkheid.

2. De volgende stellingen hebben betrekking op de dienstverlening van uw gemeente.
We vragen u per stelling uw reactie aan te geven.

Mijn gemeente heeft een aanspreekpunt voor ondernemers, zoals
een accountmanager, adviseur of een Ondernemershuis
Mijn gemeente voert structureel overleg met lokale
ondernemersorganisaties
Mijn gemeente zet zich in voor een veilige bedrijfsomgeving
Mijn gemeente heeft specifiek beleid voor het mkb
Mijn gemeente zet zich in om de regeldruk te verminderen
Mijn gemeente heeft beleid voor startende bedrijven en
doorgroeiers
Mijn gemeente informeert ondernemers actief bij
(weg)werkzaamheden in de bedrijfsomgeving
Mijn gemeente toetst voorgenomen beleid vooraf bij ondernemers
op uitvoering en haalbaarheid
Mijn gemeente faciliteert ondernemersfondsen/BIZ'en
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nee

weet niet/
misschien
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3. Hieronder wordt een aantal aspecten van dienstverlening weergegeven. We vragen u
met een rapportcijfer (tussen 1 en 10) per aspect aan te geven hoe tevreden u bent
over uw gemeente.
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Rapportcijfer
Snelheid van dienstverlening
Afstemming en overleg met ondernemers
Klantgerichtheid
Telefonische bereikbaarheid
Digitale bereikbaarheid
Deskundigheid
Betrouwbaarheid
Begrip voor ondernemers
Het nemen van initiatieven
Vergunningverlening
Snelheid van betalen

4. Investeert de gemeente voldoende in voorzieningen voor ondernemers? Met andere
woorden: krijgt u “waar voor uw geld”? We vragen u een rapportcijfer (tussen 1 en
10) te geven.

U kunt hierbij denken aan investeringen in bijvoorbeeld bedrijventerreinen,
winkelgebieden, binnensteden en dorpskernen, citymarketing, evenementen,
parkeervoorzieningen etc.

5. Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen
een sterk punt en wat is een zwak punt van uw gemeente?
Sterk punt: <open>
Zwak punt: <open>
De volgende vraag gaat niet over uw eigen gemeente, maar over het beeld dat u heeft
van de dienstverlening aan ondernemers door andere gemeenten.
6. Welke gemeente, buiten uw eigen gemeente, vindt u het meest mkb-vriendelijk?
De volgende vragen gaan over de coronacrisis.
7. De invloed van de coronacrisis op mijn onderneming is uiteindelijk / al met al:
o Zeer negatief
o Negatief
o Neutraal (geen invloed)
o Positief
o Zeer positief
o Ik weet het (nog) niet
8. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) geeft u de dienstverlening van uw gemeente
richting ondernemers rondom de coronacrisis?
9. Wat kan de gemeente (nog meer) doen om u te ondersteunen tijdens/na de
coronacrisis?
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Tot slot stellen we nog een aantal algemene vragen.
10. In welke branche is uw onderneming actief?
o Bouw
o Detailhandel
o Financiële dienstverlening
o Gezondheidszorg
o Groot- en tussenhandel
o Horeca, recreatie en toerisme
o ICT
o Industrie
o Land- en tuinbouw
o Onderwijs
o Overheid
o Transport & logistiek
o Zakelijke dienstverlening
o Overige
11. Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment, inclusief uzelf?

Het betreft hier zowel de fulltime als parttime medewerkers.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2 t/m 4
5 t/m 9
10 t/m 19
20 t/m 49
50 t/m 99
100 t/m 199
200 t/m 499
500 of meer
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1.2 Vragenlijst extrapeiling MKB-vriendelijkste gemeente 2020
1. Wat zijn voor u de belangrijkste sterke kanten van het Diemense
ondernemersklimaat? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Kies maximaal 3.
o Nabijheid van Amsterdam
o Parkeermogelijkheden
o Bereikbaarheid per auto
o Bereikbaarheid per OV
o Eigen grond (geen erfpacht)
o Aanwezigheid andere bedrijven
o Beschikbaarheid bedrijfsruimte
o Beschikbaarheid personeel in de regio
o Contacten met andere ondernemers
o Dorps karakter/ schaal
o Voorzieningen (sport, groen, cultureel, horeca)
o Dynamische omgeving
o Beheer en onderhoud openbare ruimte
o Gemeentelijke dienstverlening
o Anders, namelijk:
2. Wat is uw beeld van Diemen als vestigingsplaats? Geef een cijfer tussen 1 (zeer
slecht) en 10 (zeer goed)
Wat is naar uw indruk het algemene beeld (imago) van Diemen als vestigingsplaats
voor ondernemers? Geef een cijfer tussen 1 (zeer slecht) en 10 (zeer goed)
In hoeverre zou u Diemen als vestigingsplaats bij collega ondernemers aanbevelen?
Geef dit aan met een cijfer van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker wel).
3. Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Geef dit aan met een cijfer tussen 1 (helemaal niet belangrijk) tot 10 (heel erg
belangrijk).
4. Bent u bekend met de volgende initiatieven? Geef antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.
o Daarom Duurzaam Diemen
o Citymarketing initiatief Daarom Diemen
o Het ZAAI-traject voor startende ondernemers
o Het Vaart in Diemen ondernemersevent
5. Op welke manier wordt u door de gemeente het liefst geïnformeerd over belangrijke
zaken voor ondernemers?
o Via de website
o Via de bedrijvenpanels / werkgroep
o Via de digitale EZ-nieuwsbrief (meld u aan via ez@diemen.nl)
o Via een e-mail
o Via social media
o Via lokale krant
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o
o
o

Per post
Geen voorkeur
Anders, namelijk:

6. Bent u lid van een lokale ondernemersverenging?
o Ja, Ondernemend Diemen (OD)
o Ja, Winkeliersvereniging Diemerplein
o Ja, Winkeliersvereniging Gruttoplein
o Ja, Winkeliersvereniging De Kruidenhof
o Ja, een andere, namelijk:
o Nee
7. Waar is uw bedrijf gevestigd?
o Een bedrijventerrein: Verrijn Stuart, Stammerdijk of De Sniep
o Een winkelgebied: Diemerplein, Grutoplein, Campus Diemen-Zuid, De
Kruidenhof, Arent Krijtsstraat
o Kantorenterrein Bergwijkpark
o Woonwijk
o Anders, namelijk:
8. Woont u zelf in Diemen?
o Ja
o Nee
9. Hoe waarschijnlijk is het dat u over 5 jaar Diemen nog steeds als vestigingsplaats
heeft? Geef een cijfer tussen 1 (zeer onwaarschijnlijk) en 10 (zeer waarschijnlijk).
Kunt u uw antwoord toelichten?
10. In hoeverre bent u tevreden over uw bedrijfshuisvesting en de directe omgeving?
Geef een cijfer tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden).
Kunt u uw antwoord toelichten?
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2. Open antwoorden
2.1 Sterke punten
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een
sterk punt van uw gemeente?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief beleid
Bereikbaarheid (3x)
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Bereikbaarheid, centrale ligging
Betrokken. Vriendelijk
Betrokkenheid bij ondernemers, Faciliteren van hulp voor startende
ondernemers, Toegankelijkheid van medewerkers en wethouder EZ.
Dat er een adviseur is die de weg weet en je van advies kan voorzien.
De atmosfeer en het aanmoedigen van de klandizie voor het mkb
De bijzonder verbondenheid met ons als ondernemer. En het hele college weet
ook wie je bent en wat je drijft.
De gemeente is kleiner en dus persoonlijker. De lijnen zijn kort, zelfs tot aan de
burgemeester toe.
Diemen groeit
Diemen is schoon. Er is veel groen wat uitstekend onderhouden wordt.
Duidelijke communicatie
Er zijn enkele ambtenaren van de afdeling Economische Zaken aanspreekbaar
voor ondernemers
Er zijn korte lijnen bij de gemeente Diemen.
Geen
Geen idee
Gemeente huis ziet er mooi uit! De Ambtenaren die er werken zien er goed
doorvoed uit, zouden enkel een pepertje in de kont kunnen gebruiken
misschien komt er dan wat meer uit hun handen.
Goed aanspreekpunt. Hierdoor snellere verbinding tussen bedrijven en
gemeente
Goed vestigingsklimaat
Goede bereikbaarheid, snelheid van handelen, korte lijnen, betrokken
wethouder
Goede plek, voorzieningen, wordt veel in infrastructuur geïnvesteerd. Wel ook
veel open daarom.
Groepsbetrokkenheid en publiciteit voor lokale ondernemers
Het overleg met ondernemers
Ik heb in de bijna 20 jaar dat ik zelfstandig werk en mijn eigen bedrijf heb nog
nooit contact gehad met de Gemeente Diemen.
Initiatief Zaai en bijeenkomsten ZZP’ers
Initiatieven als Zaai en betrokkenheid 'Ondernemend Diemen'
Je wordt goed op de hoogte gehouden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kort lijntjes
Korte lijnen (3x)
Korte lijnen qua communicatie.
Korte lijnen, direct aanspreekpunt
Korte lijnen, goed contact en wederzijds begrip
Laat gemeente extreem groeien
Makkelijk te bereiken indien nodig
Openbare ruimte is de afgelopen jaren stukken beter geworden
Probeert regionaal ook zijn inkopen te doen wat ik zeer waardeer van een
gemeente
Relatief kleine gemeente, korte lijnen met bestuur en beleidsmakers
Snel antwoord op e-mail
Snelle bereikbaarheid en de korte lijnen
Toegankelijk
Transparantie
Weet ik niet
Weet ik niet ik ben zorg ondernemer in een huisartsen praktijk
ZAAI-coachtraject voor startende ondernemers.
Zorg voor goede omgeving

2.2 Zwakke punten
Wanneer u alle factoren van dienstverlening op een rijtje zet, wat is dan in uw ogen een
zwak punt van uw gemeente?
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Aanzicht bedrijfsterreinen
Als ondernemer heb ik amper contact met de gemeente en is de gemeente niet
zichtbaar.
Besluiten duren soms lang
Bestuurlijke beslissingen duren soms wat langer
Bureaucratisch, niet praktisch, regeltjesgericht i.p.v. gezond verstand
De gemeente is véél te traag met het bouwen van sociale huurwoningen. Het is
nu zo dat de woningen die kamers zouden kunnen hebben voor studenten op
bedrijven terreinen niet gebruikt mogen worden omdat de gemeente vasthoudt
aan het bestemmingsplan 'bedrijven terrein'. Studenten zullen slechts enkele
jaren een kamer huren en na hun studie naar een (sociale) huurwoning of
koopwoning willen gaan. Dus tijdelijk de kinderen van Diemen kunnen
huisvesten in goedkope kamers zou moeten kunnen.
Deze gemeente heeft nog nooit eerder met mij contact opgenomen i.z. Mijn
bedrijf daarom kan ik veel vragen niet beantwoorden. Ik heb al een bedrijf sinds
2013!
Die ambtenaren zijn goedwillend, maar nog heel jong en weinig deskundig.
Eigenlijk ben ik door een overname 2 jaar geleden in Diemen gekomen vanuit
Amsterdam maar weet ik veel te weinig wat de gemeente voor mij als
ondernemer kan doen zeker in deze tijd Ik zou daar best eens met iemand van
gedachte willen wisselen Of dat een zwak punt van de gemeente is weet ik niet
want ook ik zelf heb daar geen actie in ondernomen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Er kan altijd beter bv. vergunningen verlengen
Er mag iets meer geveegd worden
Geen (2x)
Geen cultuurbeleid, maar daar gaan we bij helpen
Geen uitbreiding mogelijkheid dus moet je wel de gemeente verlaten
Graag met betalen
Handhaving
Ik ben een onafhankelijk cursusdocent, dus dat weet ik niet
In het algemeen kunnen ambtenaren/politici zich niet verplaatsen in de
denkwereld van ondernemers.
Investeert niet veel in toerisme
Is er genoeg deskundigheid?
Kan er niet zo een noemen
Kleine gemeente, dus ze kunnen niet alles doen
Krijg niet te begrijpen post
Luistert en communiceert met de grote bedrijven die veel te vertellen hebben in
de gemeente. De kleinere bedrijven worden niet betrokken.
Moeilijk afspraken maken. Krijg niet makkelijk de juiste personen te spreken.
Gebrekkige kennis van zaken. Traagheid is een trefwoord.
Parkeerbeleid
Parkeerbeleid en te veel winkelcapaciteit
Parkeerbeleid waardoor ondernemen in Diemen eigenlijk onmogelijk is, blauwe
zone beleid max 2 uur
Snel handelen
Snelheid van handelen kan hoger
Sommige dienstverlening wordt uitbesteed (zoals ongediertebestrijding) en dat
vinden wij geen goed idee
Stroperigheid, langdurige trajecten vergunningen.
Super slecht parkeerbeleid, weigeren mee te denken op niveau van
bouwvergunningen, geen enkele communicatie behalve de nietszeggende
nieuwsbrief
Te veel schijven zaken duren veel te lang stroperig
Te veel vasthouden aan ouderwetse dingen, weinig meedenken, te veel
risicomijdend. Geven weinig mogelijkheden.
Verslonzing van het bedrijventerrein, toenemende vervuiling en ratten,
Vooral gericht op winkeliers en fysieke vestigingen, minder op zelfstandigen en
1-mansbedrijven met thuiskantoor.
Weet ik niet echt
Weet ik niet.
Woningen die betaalbaar zijn voor jongeren zijn er niet. En heel vervelend dat
een bestemmingsplan zo streng wordt doorgevoerd. Juist i.v.m. Het kunnen
verhuren van kamers op bedrijven terreinen. Het zou de sociale controlle
versterken als er meer jonge studenten zouden wonen en studeren en de
leegstand van gebouwen en woningen dus ook opheffen.
Zijn er in mijn ogen niet.
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2.3 Ondersteuning tijdens/na de coronacrisis
Wat kan de gemeente (nog meer) doen om u te ondersteunen tijdens/na de coronacrisis?
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Als de onkosten van een bedrijf annex woning 1900 euro per maand zijn, kan de
TOZO regeling niet het minimum van €1500 per maand hanteren. Dat is te laag.
Begrip. Meedenken. Inkomen.
Beter parkeerbeleid
De gemeente is te reactief krijgen brieven van burgemeester met een op
geheven vinger lopen Boa’s rond die je toespreken of je in de kleuter klas zit
maar doet zelf weinig om publiek te overtuigen van de noodzaak zich aan de
regels te houden. Men legt hiervoor de uitvoering en verantwoording geheel bij
ondernemers.
De gemeente is totaal onzichtbaar. Bij faillissement komt een deel van mijn
personeel ten laste van de gemeentelijke sociale dienst, dus het lijkt mij dat de
gemeente er een belang bij heeft, dat mijn bedrijf het volhoudt. Maar ik heb
niets gemerkt van een gemeentelijke inspanning
De gemeente kan ons financieel ondersteunen nadat wij onze aangifte voor de
belastingen over 2020 hebben ingediend en blijkt dat wij een negatief resultaat
hebben gehaald door dat werk weg viel door de Corona crisis
Eigen beleid voeren, gemaakt door (indien werkzaam bij de gemeente Diemen)
mensen met gezond verstand en niet achter de rijksoverheid en diens adviezen
aanhollen.
Enquête om a te gaan wat ondernemers individueel Nodig hebben aan hulp,
Financiële steun
Geen idee
Gratis reclame
Het organiseren van voorlichting over online werken en online processen.
Ik ben zzp-er en heb een management met klassieke musici en ensembles die
door het hele land door theaters / schouwburgen / kunstkringen /
kamermuziekverenigingen geboekt worden. Helaas zijn, in verband met de
coronabeperkingen heel veel concerten na maart jl. Geannuleerd. De gemeente
zou mij tegemoet kunnen komen met een basisuitkering maar ik heb begrepen
dat het inkomen van de partner wordt meegerekend. Vervelend, en niet eerder
nodig geweest, maar ik heb mijn partner om ondersteuning moeten vragen.
Ik denk doorgaan zoals nu. Ik heb voor het eerst in mijn leven (noodzakelijk) een
uitkering moeten aanvragen voor 3 maanden en alles is vlot verlopen ,ook de
uitbetaling !
Ik heb geen contact met de gemeente gehad over steun. Zover ik dat heb
gegrepen kan de gemeente ons niet helpen. We overwegen dan ook om te
stoppen met ons bedrijf vanwege de corona. Er is geen geld en omzet
Ik heb geen ondersteuning nodig. Ik kan het wel uitzingen.
Ik heb niets nodig, maar kon ook van niets gebruik maken.
Ik heb niks gehoord. Ondersteunen door bijvoorbeeld lokale ondernemers
pakketten afnemen, financieel helpen. Zichtbaarheid ondernemers
ondersteunen.
In gesprek blijven met de ondernemers
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Is oké
Korting geven op gemeentelijke lasten
Lastenverlichting
Makkelijker verlenen vergunningen
Meer subsidie aanbieden
Mij als ondernemer door de nieuwsbrieven beter op de hoogte brengen van de
mogelijkheden die er wellicht zijn of juist uitleggen waarom deze er niet zijn
Nee
Niets (2x)
Niets, Er is inmiddels 2 x overleg geweest en de betrokkenheid is erg groot.
N.v.t.
Op zijn minst eens informeren hoe het gaat en hoe ik ervoor sta.
Parkeerproblematiek in wijk, verbeteren controle op bestemmingsplan eisen en
woninggebruik
Proactief evenementen organiseren online of live
Sneller handelen dat zou een hoop stress schelen. Je merkt vaak dat de
ambtelijke molen traag werkt.
Soepeler vergunningverlening tijdens corona om zo toch genoeg inkomsten te
genereren
Sommige bedrijven financieel ondersteunen.
Tijdens de maandelijkse mailing wordt alles duidelijk uitgeleverd, tevens staan
de contactpersonen er bij. Er is dus weinig dat ze nog meer kunnen doen.
Uitkering op tijd overmaken loop steeds achter de feiten aan en de incasso’s
blijven komen wees goed voor elkaar wees lief voor elkaar nou daar doet geen
instantie aan mee
Verbinden
We gaan graag een-op-een in gesprek
Weet ik niet. Ik Huur mijn Ruimte in een huisartsen praktijk. Ik handhaaf hun
beleid.
Zou ik niet weten, ben niet gebonden aan de gemeente
Zou mij opdrachten kunnen geven coaching trajecten voor hun medewerkers of
opdrachten in kader van WMO psychosociale hulpverlening aan inwoners van
gemeente Diemen

2.4 Ondernemersklimaat
Wat zijn voor u de belangrijkste sterke kanten van het Diemense ondernemersklimaat?
Kies er maximaal 3. Anders, namelijk:
•
•
•

Centraal gelegen tussen de woonplaatsen van de beide medewerkers
Centraal in Nederland en huurruimte de omval
Wij doen voor bijna 100% zaken buiten Nederland. Het onderneming-klimaat in
Nederland of gemeente Diemen is voor ons totaal onbelangrijk.
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2.5 Informatievoorziening vanuit de gemeente
Op welke manier wordt u door de gemeente het liefst geïnformeerd over belangrijke
zaken voor ondernemers? Anders, namelijk:
•

Accountmanager

2.6 Ondernemersverenigingen
Bent u lid van een lokale ondernemersverenging? Ja, een andere, namelijk:
•
•

Sniep
VVE Treubweg

2.7 Bedrijfshuisvesting
Waar is uw bedrijf gevestigd? Anders, namelijk:
•
•
•
•

Arent krijt en Treubweg (2 locaties)
Prinses Beatrixlaan
Thuis (2x)
Thuis (werk op IJburg)

Hoe waarschijnlijk is het dat u over 5 jaar Diemen nog steeds als vestigingsplaats heeft?
Geef een cijfer tussen 1 (zeer onwaarschijnlijk) en 10 (zeer waarschijnlijk). Kunt u uw
antwoord toelichten?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van de bedrijfsresultaten
Als Multicopy vestiging heb ik een postcode gebied waar ik mijn werk mag doen
de planning is wel om naar meerdere vestigingen te gaan maar mijn gebouw is
zo'n mooi gebouw dat ik hier als hoofd vestiging blijf als uitstraling van mijn
bedrijf.
Bedrijfspand in eigendom
Ben van plan binnen 5 jaar door groeien om grotere vestiging te hebben . Het
liefst in Diemen maar het kan ook ergens in omgeving van Randstad.
Ben zeer tevreden over en met Diemen maar verhuis tussen nu en 3 jaar met
bedrijf en al mogelijk naar de andere kant van het land
Er is een mogelijkheid dat ik ga verhuizen en dan verhuist het bedrijf mee.
Fijne omgeving, goede verbindingen, vlakbij natuur, goede digitale verbindingen
Goede plek met ook groeimogelijkheden en goed bereikbaar voor al onze
stakeholders
Hangt af van woonsituatie
Ik ben erg tevreden dat mijn bedrijf in Diemen is gevestigd. Aangezien ik zelf ook
in Diemen woon, zie ik dat niet snel veranderen.
Ik ben tevreden
Ik blijf zeker in Diemen, maar misschien is mijn bedrijf dan gestopt vanwege mijn
leeftijd
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ik heb fijne en betaalbare werkruimte
Ik heb geen reden om de vestigingsplaats van mijn onderneming te veranderen.
Ik heb een bedrijf aan huis en dan zou ik moeten verhuizen. Daar is nu geen reden
voor. Mijn klanten zitten niet in Diemen, maar door heel Nederland.
Ik stop over 1,5 jaar
Ik weet niet of mijn bedrijf kan blijven bestaan en of ik zelf blijf wonen in
Amsterdam
Ik werk van huis uit
Ik werk van huis uit en ben niet van plan te verhuizen.
Ik wil mijn onderneming graag uitbreiden en Diemen is de perfecte plaats
Is het de makers van deze vraag opgevallen dat de wereld in een crisis verkeert en
in een transitie, geleid door een krankzinnige overheid? Wat denkt u zelf te doen
over 5 jaar? Zullen we eerst proberen de volgende 5 maanden te overleven?
Kantoor aan huis en geen enkele behoefte te verhuizen
Mijn kantoorwerk doe ik online van thuis uit, voor de rest van de diensten die mijn
bedrijf aanbiedt, verplaats ik me door Amsterdam
Mijn kinderen en kleinkinderen wonen net als wij in Diemen en wegens
oppastaken etc. Is dit gewenst
Mits het niet te duur wordt
Oké
Omdat ik Diemen woon, is Diemen voor mij een logische vestigingsplaats. Als ik
ga verhuizen, dan zal ik een andere vestigingsplaats gaan zoeken.
Omdat ik thuis werk, en gezien mijn leeftijd tot mijn pensioen hier blijf..
Onze activiteiten spelen zich vrijwel allemaal buiten Nederland af.
Op dit moment is er geen aanleiding om Diemen te verlaten
Overweeg om niet-zakelijke reden te verhuizen naar platteland
Pand is eigendom.
Parkeerbeleid voor het ontvangen van klanten bij het geven van een workshop dat
een dagdeel duurt is onmogelijk in de blauwe zone woonwijk. Dan beter
verkassen naar een gebied waar mijn klanten vrij of d.m.v. een parkeerpaal
kunnen parkeren
Parkeerruimte bij nieuw BOG is te beperkt.
Taxi Centrale Diemen hoort in Diemen.
Vanwege de Corona erg onzeker allemaal
Vlakbij Amsterdam
We hebben een 5 jarig huurcontract en behoorlijk wat investeringen gedaan. Het
is een fijne plek, maar de gemeente draagt daar weinig aan bij.
We hebben geen mogelijkheid om uit te breiden
We hebben hier onze eigen panden en alles helemaal ingericht voor onze
bedrijfsactiviteiten. Goede uitvalswegen en verbinding met andere grote steden.
Ik weet alleen niet of ons bedrijf de coronacrisis gaat overleven, dat zou de enige
reden zijn dat wij niet lang meer in Diemen bestaan.
We wonen hier prettig en in een rustige buurt en hebben veel mogelijkheden met
Amsterdam naast de deur. Het wonen wordt steeds duurder en je weet nooit voor
de 100% dat je hier altijd zult blijven wonen.
Werk veel vanuit huis
Wij wonen hier heel fijn en centraal.
Winkel wordt niet verplaatst
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Woon me hele leven al in Diemen
Ze willen betaald parkeren gaan invoeren op een industrieterrein, dat is niet
werkbaar!
Zie het per jaar

In hoeverre bent u tevreden over uw bedrijfshuisvesting en de directe omgeving? Geef
een cijfer tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden). Kunt u uw antwoord
toelichten?
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Bedrijf is aan huis
Centrum Diemen
De grootste vestiging van ons bedrijf bevindt zich buiten Nederland
Eigen woonhuis en dicht in de buurt zijn er meerdere betaalbare locaties om te
huren voor uitgebreidere activiteiten.
Entrada Duivendrecht (nest), goed bereikbaar en betaalbaar incl. voorziening
horeca
Er zijn te weinig maatschappelijke bedrijfspanden.
Geen openbaar parkeren mogelijk, zeer veel zwerfafval, slecht onderhoud
openbare ruimte.
Geluk gehad onze woning 25 jaar geleden te kopen
Goede bereikbaarheid
Goede locatie, mooie gebouwtjes en leuke andere ondernemers. Het gebied zou
nog wel wat ontwikkeld mogen worden richting iets meer voorzieningen en
openstellen voor bezoekers.
Het begint veroudert te raken
Het is voor mij op loopafstand en voor mijn personeel goed bereikbaar. De
kantoorruimte is betaalbaar. Helaas verslonst het bedrijfsterrein steeds meer; het
is niet bepaald een visitekaartje.
Het zijn mijn eigen panden met voldoende parkeer gelegenheid. Goede
uitvalswegen
Ik heb kantoor aan huis en ben redelijk tevreden hier over. Er is een dreiging dat
er in onze wijk woningen gebouwd gaat worden en een groot deel van de ruimte
en groen verdwijnt. Omdat ik door kantoor aan huis veel thuis ben zal dit mij extra
hard treffen en overwegen wij te verhuizen indien de gemeente deze ongewenste
ontwikkeling doorzet.
Ik werk vanuit huis waar ik veel rust en groene ruimtes om me heen heb, maar als
ik wat medewerkers in de omgeving moet ontmoeten zijn er clubs, cafés of open
ruimtes waar het fijn vertoeven is
Ik werk vanuit huis.
Ik zou graag een groter huis gehad hebben, zodat ik mijn klanten ook aan huis zou
kunnen ontvangen en zodat ik meer ruimte zou hebben om al mijn dossiers en
boeken op te bergen. Nu heb ik daar de ruimte niet voor.
Kan/mag meer sfeer en onderlinge contacten
Kantoor in huidige woning voldoet prima
Matig
Mede ondernemers moeten zich alleen gaan houden aan de vve voorwaarden
dan wordt het nog beter maar de vve doet er ook veel te weinig aan om dat te
handhaven
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Mijn bedrijf is aan huis in een prettige wijk
Na het handgranaat incident is mediation opgestart maar daar horen we niets
meer van.
Over onze eigen huisvesting heel erg tevreden, de omgeving mag hier en daar
wel een upgrade: zoals de uitstraling van het industriegebied en de iets kleins als
de bomen die het hele jaar door bruine bladeren produceren
Rand industriegebied dicht bij ov en winkelcentrum Kruidenhof
Straat e.d. mogen wel snel opgeknapt worden. Gelukkig gaat dat gebeuren in
2021. Nu nog de verhuurder die dan het winkelcentrum gaat opknappen
Thuiskantoor
Veel grond is in eigendom van een paar grote ondernemers (Saan, Grunbauer) en
die hebben grote invloed op bestemming
Veel woongelegenheid
Vestiging is in mijn eigen huis , ben hard bezig om te groeien dus grotere locatie
is hoop ik binnenkort nodig. Ik vind Diemen fantastisch .
Winkel moet worden uitgebreid en duidelijker zichtbaar gemaakt van uit
omgeving
Winkels en horeca ver weg
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