Hoe wil jij wonen?
Laat het ons weten en doe mee met de Wijkse Woonwensen enquête!
Wijk bij Duurstede gaat de komende jaren 1200 woningen bouwen. Bijna alle politieke partijen willen
bouwen voor starters en ouderen. Om echter te weten wat jullie als jongeren willen hebben wij deze
enquete opgezet; een woonwensenonderzoek.
Vul daarom deze enquete in.
De uitkomsten nemen wij als SP mee in alle verdere gesprekken over wonen en bouwen in wat
bekend staat als het sociale segment (sociale huurwoningen en sociale koopwoningen). We zullen dit
onder de aandacht brengen van de Wijkse gemeenteraad, de wethouders, projectontwikkelaars,
bouwers, en de woningbouwcorporaties. zodat zij het aanbod beter afgestemd gaan stemmen op
jullie vraag.
Als we voor starters willen bouwen, moeten we wel weten wat de starters nodig hebben!
Help Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek nog een stukje mooier te maken. Strijd mee voor
betaalbare eigen plekken voor jongeren/starters. Het invullen van de enquête kost hooguit een paar
minuten van je tijd en kan via onderstaande knop.
Wij stellen jouw bijdrage zeer op prijs en danken je voor het nemen van de moeite.

1.
a.
b.
c.
d.

Wat is jouw huidige woonsituatie?
Ik woon in een koophuis.
Ik huur een woning/kamer.
Ik woon nog bij mijn ouders.
anders, nl……………….

2. Hoe wil je gaan wonen?
a. Ik wil alleen wonen.
b. Ik wil gaan samenwonen 1 vriend/vriendin
c. Ik wil gaan samenwonen met meerdere vrienden/vriendinnen
d. Anders nl…………………………..

3. Wat is de reden dat je op zoek bent naar een nieuwe woning?
a. Afgestudeerd
b. relatie
c. gezinsuitbreiding
d. wil graag ouderlijk huis uit
e. overige;….

4. Wat voor soort woningtype wil je het liefst?
a. Bestaande huurwoning
b. Nieuwe huurwoning
c. Bestaand appartement
d. Nieuw appartement
e. Bouwgrond
f.

Anders nl,….

5. Tot welke prijs wil je maximaal huren (€ per maand)?
A. 400 t/m 600 euro
b. 601 t/m tot 800
c. 801 tot 1000
C. 1000 tot 1200
D. 1200 tot 1400
E. 1400 of meer

6. In welke wijk(en) zou je graag wonen?
a. De binnenstad
b. Cothen
c. Langbroek
d.
e.
f.
g.
h.

De Heul
De Engk/Frankenhof
De Horden
De Noorderwaard
Maakt me niet zo veel uit
7. Hoeveel slaapkamers heb je nodig?
a. 1
b. 2.
c. 3.
d. 4 of meer
e. Maakt niet uit

8. Zou je in een groepswoning willen wonen, waarbij je ruimten deelt ruimten
(douche/badkamer enz.)?
a. Ja, leuk en goedkoop
b. Ja, maar dan wel met vrienden
c. Ja, maar wel met bepaalde voorwaarden
d. Nee, geen interesse

9. Wat zijn voor jou de belangrijke elementen om te kiezen voor een woning? Kies zoveel
antwoorden al je wilt
A. prijsklasse
B. woningtype
C. locatie
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

dichtbij familie/vrienden
gunstig woon-werk verkeer
oppervlakte woning
oppervlakte tuin
energiezuinigheid woning
architectuur
indeling woning
parkeergelegenheid
optiemogelijkheden
geen voorkeur
Overige. Nl…..

10. Wil je ons rapport ontvangen?
Ja, mail maar naar e-mailadres…..
Nee dank je. Ik lees het wel in de krant
11. Leeftijdscategorie:
a. 16-20
b. 21-25

Wil je nog meer kwijt. Doe dat gerust hieronder;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

