
Enquête woonbehoefte Oosternijkerk

1. Wat is uw leeftijd?

2. Hoe lang woont u in Oosternijkerk?

85
Antwoorden

05:53
Gemiddelde tijd om te voltooien

Actief
Status

18 tot 25 jaar 9

26 tot 45 jaar 35

46 tot 65 jaar 34

66 tot 75 jaar 4

76 jaar of ouder 2

Ik woon (nog) niet in Oosternijk… 0

Korter dan 3 jaar 4

3 tot 10 jaar 5

11 tot 20 jaar 21

Langer dan 20 jaar 54



3. Woont u binnen de dorpskern of in het buitengebied? 

4. Hoe is uw woonsituatie?

5. In wat voor woning woont u nu? 

Binnen de dorpskern 72

Buitengebied 12

Alleenstaand 4

Alleenstaand met kinderen 3

Samenwonend/getrouwd 18

Samenwonend/getrouwd met ki… 50

Thuiswonend bij ouder(s) 9

Andere 0

Eind-/hoekwoning 1

Tussenwoning 2

Twee-onder-één kap 14

Vrijstaande woning 50

Appartement 0

Bungalow/patiowoning 0

Andere 6



6. Heeft u een koop- of een huurwoning?

7. Wat is het bouwjaar van uw woning?

8. Wat is het energielabel van uw woning?

9. Bent u van plan uw woning te verduurzamen of heeft u dit al gedaan?

67
Antwoorden

Meest recente antwoorden
"Al gedaan maar wel van plan meer te verduurzamen"

"Is al gedaan."

Huurwoning van een woningbo… 1

Particuliere huurwoning 0

Koopwoning 74

Andere 0

Voor 1900 12

1900 tot 1950 25

1950 tot 2000 30

Na 2000 7

Onbekend 0

A 5

B 10

C 5

D 7

E 2

F 3

Onbekend/wil niet opgeven 42



10. Hoe belangrijk zijn onderstaande randvoorwaarden in uw woonsituatie?

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Niet erg belangrijk Neutraal

Een beetje belangrijk Belangrijk Erg belangrijk

De sfeer in het dorp

Activiteiten in het dorp

Eigen tuin

Openbaar groen rondom de woning

Nog lang in dit huis kunnen blijven wonen

Goed contact met de buren

Energiebewust wonen

Betaalbaar wonen

Veiligheid in de buurt

Een goede ontsluiting met de auto

Voldoende veilige wandel- en fietspaden

Voldoende parkeermogelijkheden

Goede scholen in het dorp



11. Welke van de twee vindt u belangrijker in uw woonomgeving: voldoende
parkeerruimte of ruimte voor groen/ontspanning? 

12. Welke van de twee vindt u belangrijker in uw woonomgeving: eigen tuin of groen in
de buurt (parkjes etc.)? 

13. Welke van de twee vindt u belangrijker in uw woonomgeving: goede ontsluiting met
de auto of goede ontsluiting te voet of met de fiets? 

Voldoende parkeerruimte 13

Ruimte voor groen/ontspanning 51

Neutraal 20

Eigen tuin 71

Groen in de buurt  6

Neutraal 7

Goede ontsluiting met de auto 50

Goede ontsluiting te voet of me… 9

Neutraal 25



14. Welke van de twee vindt u belangrijker in uw woonomgeving: gemeenschappelijke
(buiten)ruimte of eigen (buiten)ruimte?

15. Welke van de twee vindt u belangrijker in uw woonomgeving: verbinding met het
dorp/de buurt of verbinding met het landschap? 

16. Bent u van plan om binnen 5 jaar een andere woning te zoeken?

17. Zoekt u een huur- of koopwoning?

Gemeenschappelijke (buiten)rui… 11

Eigen (buiten)ruimte 59

Neutraal 14

Verbinding met het dorp/de bu… 50

Verbinding met het landschap 14

Neutraal 19

Ja, binnen Oosternijkerk 19

Ja, buiten Oosternijkerk 1

Misschien, hangt af van mijn per… 24

Nee 40

Huurwoning 6

Koopwoning 37



18. In welke prijscategorie zoekt u een koopwoning?

19. Wat voor soort woning zoekt u?

20. Waar gaat uw voorkeur naar uit als het gaat om nieuwbouw?

Minder dan 200.000 euro 4

Tussen de 200.000 en 250.000 e… 8

Tussen de 250.000 en 300.000 e… 20

Tussen de 300.000 en 350.000 e… 1

Tussen de 350.000 en 400.000 e… 1

Meer dan 400.000 euro 3

Bouwkavel alleen voor wonen 5

Bouwkavel voor combi wonen e… 2

Eind-/hoekwoning 1

Tussenwoning 1

Twee-onder-één kap 5

Vrijstaande woning 16

Appartement 0

Levensloopbestendige woning (… 6

Tiny house 0

Andere 1

Kant-en-klaar/projectmatig 13

Cataloguswoning 2

Bouwen samen met anderen 8

Zelfstandig bouwen 14

Andere 0



21. In welke prijscategorie zoekt u een huurwoning?

22. Wilt u ook als u ouder wordt in Oosternijkerk (blijven) wonen?

23. Wilt u dan t.z.t. uw huis aanpassen of zoekt u dan naar een andere woning?

Minder dan 500 euro per maan… 1

Tussen de 500 en 650 euro per … 6

Meer dan 650 euro per maand (… 1

Ja 64

Nee 1

Weet ik (nog) niet 19

Ik ga niets aanpassen of verhuiz… 9

Ik ga verhuizen naar een wonin… 38

Ik pas mijn huidige woning aan 20

Mijn huis is al klaar voor aangep… 15



24. Als u wilt verhuizen naar een woning welke gericht is op de oude dag, welke soort
woning heeft dan uw voorkeur?

25. Heeft u nog opmerkingen over uw woonwensen/plannen?

23
Antwoorden

Meest recente antwoorden
"Het zou mooi zijn als er een losloop veld voor de honden in …

Huurwoning 4

Koopwoning 24

Een woning met een kleine tuin 17

Appartement 4

Hofjeswoning 0

Aanleunwoning 1

Andere 2


