
Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

Enquête Woonbehoeften in en nabij Hoornaar 

 

 

Het bestuur van de Dorpsraad Bruisend Hoornaar! mag een rol vervullen in de ontwikkeling 

van woningen in Hoornaar. Om dit goed te kunnen doen en te weten wat er in Hoornaar speelt 

is de Dorpsraad benieuwd naar de woonwensen van inwoners uit Hoornaar en omgeving. Via 

deze enquête hoopt de Dorpsraad de woonwensen en behoeften voor de komende twee jaar in 

kaart te krijgen.  

 

De enquête bestaat uit drie delen. In het eerste deel vragen we naar uw huidige woonsituatie. 

In het tweede deel wordt ingegaan op mogelijk gewenste veranderingen in uw woonsituatie 

nu en in de komende twee jaar (woonwens) en uw interesse in nieuwe woningen in Hoornaar 

in het algemeen. In het derde deel wordt er concreet gevraagd naar de interesse voor een 

koopwoning op de locatie voormalig gemeenschapshuis. Het invullen van de enquête kost 

ongeveer vijf minuten.  

 

Om Hoornaar zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van wonen en woningen, 

vragen we u om deze enquête in te vullen. Het is erg belangrijk om van alle inwoners van 

Hoornaar te weten hoe ze hun woning waarderen en wat er binnenkort mogelijk gaat 

veranderen. Wij zijn ook zeer benieuwd wat de plannen van de jongeren in Hoornaar zijn, als 

uw (thuiswonende) kinderen interesse hebben in een starterswoning in Hoornaar, vraag hun 

dan de enquête te downloaden en ook in te vullen. 

 

Uiteraard worden de resultaten van deze enquête anoniem verzameld en verwerkt. Resultaten 

kunnen niet worden teruggeleid naar individuen.U kunt de enquête tot 7 september 2013 

inleveren op één van de volgende adressen: Weide 6, Dorpsweg 9A en De Schans 20B. U 

kunt deze enquête ook downloaden of invullen op de website van Dorpsraad Bruisend 

Hoornaar! www.dorpsraad-hoornaar.nl  

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de enquête, kunt u dit op de volgende 

pagina aangeven of contact opnemen met Gerrit-Jan Schrijver (bestuurslid). Dit kan via het 

telefoonnummer 06-42164914.  

 

 

Alvast hartelijk dank. 

 

Dorpsraad Bruisend Hoornaar! 

http://www.dorpsraad-hoornaar.nl/


Deel I: Huidige situatie 

1. Op dit moment woon ik in een: 

a. Koopwoning in Hoornaar 

b. Huurwoning in Hoornaar 

c. Sociale huurwoning in Hoornaar 

d. Koopwoning buiten Hoornaar 

e. Huurwoning buiten Hoornaar 

f. Sociale huurwoning buiten Hoornaar 

 

2. In dit huis woon ik: 

a. Alleen 

b. Met mijn partner  

c. Met mijn partner en …. kinderen (graag invullen) 

d. Met mijn … kinderen (graag invullen) 

e. Bij mijn ouders 

f. Anders, namelijk ……………………………………………….. 

 

3. Leeftijd: 

Ik ben geboren in ……………. (jaartal) 

 

DEEL II: verandering woonwensen in de komende twee jaar   

4. Wilt u tussen nu en twee jaar verhuizen naar of binnen Hoornaar?  

a. Ja (ga verder naar vraag 5) 

b. Nee (ga naar het eind van de enquête) 

 

5. Wat is de belangrijkste reden om te verhuizen? 

a.  Meer ruimte nodig 

b. Minder ruimte nodig 

c.  Gelijkvloers willen gaan wonen 

d. Behoefte aan een tuin 

e. Tuin niet meer willen onderhouden 

f. Anders, namelijk…  

 

6. Binnen nu en twee jaar ben ik geïnteresseerd in  

a. een appartement 

b. een starterwoning 

c. een eengezinswoning 

d. een vrijstaande woning 

e. een seniorenwoning 

f. anders, namelijk ………………………….. 

 

 

De enquête gaat op de volgende pagina verder.  

 



7. Binnen nu en twee jaar ben ik geïnteresseerd in een  

a. Koopwoning (Beantwoord vraag 8 en 9) 

b. Huurwoning (Beantwoord vraag 10) 

c. Beiden (Beantwoord vraag 8, 9 en 10) 

 

Voor potentiële kopers: 

8. Binnen nu en twee jaar verwacht ik een woning te kunnen en willen kopen in de 

volgende prijsklasse:   

a. < €140.000,-  

b. €140.000,- tot €170.000,- 

c. €170.000,- tot €200.000,- 

d. €200.000,- tot €250.000,- 

e. > €250.000,-  

 

9.  Binnen nu en twee jaar ben ik wel / niet geïnteresseerd in een woning door middel van 

collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat particulieren samen een 

kavel kopen, samen bouwen en zo een eigen woning realiseren. 

 

Voor potentiële huurders: 

10. Binnen nu en twee jaar wil en kan ik huren in Hoornaar voor het volgende bedrag per 

maand (kale huur, exclusief gas, water, licht): 

  

a. < €400,- 

b. €400,- tot €500,- 

c. €500,- tot €600,- 

d. > €600,-  

 

DEEL III: nieuwbouw locatie voormalig gemeenschapshuis 

Op de locatie van het voormalige gemeenschapshuis (kruising Groeneweg/Lage Giessen) 

bestaat de mogelijkheid een complex te ontwikkelen met daarin circa 26 koopwoningen, voor 

een zo laag mogelijke prijs, waarbij met name wordt gedacht aan starters- en 

seniorenwoningen. Dit kunnen zowel appartementen als rijtjeswoningen worden.  

 

11.  Ik ben geïnteresseerd in de koop van een woning bij de bovengenoemde locatie in de  

volgende prijsklasse: 

a. Ca. €110.000,- (1 tot 1 ½ persoonswoning) 

b. Ca. €140.000,- (2-persoonswoning) 

c. Ca. €170.000,- (2 ½ persoonswoning) 

d. Anders, namelijk … 

e. Ik ben niet geïnteresseerd  

 

 

De enquête gaat op de volgende pagina verder.  



12.  Als u geïnteresseerd bent in een koopwoning op de locatie voormalig 

gemeenschapshuis en u wilt meer informatie over de mogelijkheden en verdere 

ontwikkeling van deze locatie vul dan hieronder uw e-mailadres en/of 

telefoonnummer in. 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 

 

Wij maken een lijst met potentieel geïnteresseerden voor de koopwoningen. Alleen bij 

voldoende interesse kan de Dorpsraad verder gaan met het uitwerken van plannen en ideeën 

voor deze locatie.  

 

 

Eind van de enquête 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête, u heeft ons hier erg mee geholpen. U kunt 

de enquête tot 7 september 2013 inleveren op één van de volgende adressen: Weide 6, 

Dorpsweg 9A en De Schans 20B. 

 

De uitslag van de enquête wordt bekend gemaakt op de volgende ledenvergadering van de 

Dorpsraad Bruisend Hoornaar! en gepubliceerd op de website www.dorpsraad-hoornaar.nl.  

 

Ruimte voor opmerkingen, suggesties of anderszins n.a.v. deze enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van activiteiten/ ontwikkelingen  in Hoornaar? 

Naam: 

 

Adres:                                                                                                      Postcode:  

 

E-mail: 

 

Telefoonnr: 

 

 

http://www.dorpsraad-hoornaar.nl/

