VRAGENLIJST: Wonen in Dalen

Vragenlijst voor de hoofdbewoners:1
1. Persoonsgegevens
Wat is uw leeftijd?
0 18-30 jaar
0 31-67 jaar
0 68 jaar en ouder

Hoe is uw huishouden samengesteld?
0 Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen
0 Alleenstaand met thuiswonende kinderen
0 Gezin zonder (thuiswonende) kinderen
0 Gezin met thuiswonende kinderen

2. De kinderen in uw huishouden
Thuiswonende kinderen. Hoeveel en van welke leeftijd?
0 Aantal kinderen van 0 tot 17 jaar: ….….
0 Aantal kinderen van 18 jaar en ouder: ………..
Zijn er binnen uw huishouden inwonende kinderen die zelfstandig willen wonen?
0 Ja, zij kunnen de bijgevoegde vragenlijst voor nieuwe woningzoekende invullen
0 Nee
Heeft u uitwonende kinderen met plannen om terug te keren naar Dalen? Zo ja, wilt u hen vragen om de
vragenlijst in te vullen?
3. Woongenot
Hoe tevreden bent u over het wonen in Dalen? Cijfer 1 t/m 10
(omcirkel uw waardering) Een 10 = zeer tevreden en 1 = zeer ontevreden.
1 –

2 –

3

– 4

– 5 – 6 – 7

– 8 – 9 – 10

Toelichting…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Wonen in de toekomst
Heeft u plannen/wensen voor verandering in uw huidige woonsituatie?
0 Nee, ik ben tevreden met mijn huidige woning (Ga verder met vraag 10)
0 Ja, ik heb plannen om te verhuizen naar een andere plaats (Ga verder met vraag 10)
0 Ja, ik wil anders in Dalen blijven wonen
Zo ja, op welke termijn?
0 Binnen 1 jaar 0 tussen 1 en 3 jaar

0 tussen 3 en 5 jaar

0 langer dan 5 jaar

5. Heeft u het afgelopen jaar actie ondernomen om een andere woning te vinden?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
0
0
0
0

1

Ik sta ingeschreven bij een woningcorporatie of andere verhuurder
Ik heb zonder succes gereageerd op een huurwoning
Ik heb contact gehad met een makelaar
Anders: nl. ………………………………………………………………………………….

Vul de rondjes in die voor u van toepassing zijn
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6. Welk type woning zoekt u?
Hoe woont u nu?
0 Rijtjeswoning
0 Twee-onder-één-kapwoning
0 Vrijstaande woning
0 Woonboerderij
0 Levensloopbestendige woning
0 Appartement
0 Woning met bedrijf
0 Anders, namelijk …………………………

Hoe wilt u graag wonen?
0 Rijtjeswoning
0 Twee-onder-één-kapwoning
0 Vrijstaande woning
0 Woonboerderij
0 Levensloopbestendige woning
0 Appartement
0 Woning met bedrijf
0 Anders, namelijk …………………………………

7. Huur of koop?
Woont u nu in een huur- of koopwoning?
0 Huurwoning
0 Koopwoning

Moet uw nieuwe woning huur of koop zijn?
0 Huurwoning
0 Koopwoning
0 Geen voorkeur

8. Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwwoning in Dalen?
0 Ja, koop 0 Ja, huur 0 Ja, geen voorkeur
Zo ja, op welke termijn?
0 Binnen 1 jaar
0 tussen 1 en 3 jaar

0 Nee

0 tussen 3 en 5 jaar

0 langer dan 5 jaar

9. Heeft u belangstelling voor een bouwkavel in Dalen?
0 Ja
0 Nee
Zo ja, op welke termijn?
0 Binnen 1 jaar
0 tussen 1 en 3 jaar

0 tussen 3 en 5 jaar

0 langer dan 5 jaar

10. Heeft u nog iets aan te vullen op de vragenlijst? Hieronder is ruimte voor uw opmerkingen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Om de uitkomsten van deze vragenlijst zo goed mogelijk te verwerken wil de Werkgroep Wonen in Dalen graag in
gesprek met de bewoners over hun woonwensen.
0 Ja, ik ga graag in gesprek en vul mijn gegevens hieronder in
0 Nee, laat dit maar aan mij voorbij gaan
Naam
Adres
E-mail adres
Telefoon

Dank voor uw medewerking,
De Werkgroep Wonen in Dalen
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Vragenlijst nieuwe woningzoekende
Voor de starters die nog geen woning in Dalen hebben maar er wel naar uitzien.
1. Wat is je leeftijd: ……………
2. Wat is je huidige woonsituatie
0 Woon bij ouders
0 Woon bij familie of vrienden
0 Ik woon op me zelf
0 Anders………
3.

Zoek je een koop- of huurwoning?
0 Huur
0 Koop
0 Geen voorkeur

4.

Voor koopwoning: binnen welk budget zoek je een woning?
0 Minder dan 250.000 euro
0 Meer dan 250.000 euro

5.

Wat is het type huisvesting dat je zoekt?
0 Vrijstaande woning
0 Twee onder één kap woning
0 Appartementen
0 Tiny House
0 Rijtjeswoning
0 Anders: ………………………………………………………………………………………..

6. Binnen hoeveel tijd wens je in Dalen te wonen?
0 Binnen een jaar
0 Binnen twee jaar
0 Anders: ……………………………….
7. Heeft u het afgelopen jaar actie ondernomen om een andere woning te vinden?
U kunt meerdere antwoorden aankruisen.
0
0
0
0

Ik sta ingeschreven bij een woningcorporatie of andere verhuurder
Ik heb zonder succes gereageerd op een huurwoning
Ik heb contact gehad met een makelaar
Anders, nl……………………………………………………….

8. Heeft u nog iets aan te vullen op de vragenlijst? Achterop is ruimte voor je opmerkingen
De Werkgroep Wonen in Dalen wil graag in gesprek met de bewoners over hun woonwensen
0 Ja, ik ga graag in gesprek, vul dan je gegevens hieronder in
0 Nee, laat dit maar aan mij voorbij gaan
Naam
Adres
E-mail adres
Telefoon
Dank voor je medewerking,
De Werkgroep Wonen in Dalen

