enquete woningbehoefte Strijdbaar Angeren mei 2012

Vraag 1
Bent U zoekende, of verwacht U de
komende 10 jaar een woning in Angeren
te zoeken?

JA
NEE

door naar vraag 2
zie toelichting,
toch opsturen

Vraag 2
Woont U momenteel in Angeren?

JA

door met vraag 2a

NEE door met vraag 3

Vraag 2a
Maakt U , op het moment dat uw
woonwens in vervulling gaat, bestaande
woonruimte vrij
in Angeren voor een of meer andere
personen?

JA

door met vraag 3

NEE door met vraag 3

Vraag 3
Bent U op zoek naar: een appartement
van het volgende type

Een startersappartement voor
Alleenstaanden tot 30 jaar
Een startersappartement voor
stellen
zonder kinderen
Een seniorenappartement voor
Alleenstaanden en paren > 65 jaar
Een appartement voor
“ beschermd wonen” à la Karmel
Een appartement voor ‘verzorgd
wonen’ (variant aanleunwoning)
Deze vraag is niet van toepassing

Vraag 4
Een te huren appartement
Ja: Ga door naar 5

Bent U op zoek naar:
Een te huren eengezinswoning
Ja: Ga door naar 5
Een te kopen appartement
Ja: Ga door naar 6
Een te kopen eengezinswoning
Ja: Ga door naar 6
Aankoop van een te bebouwen
bouwkavel. Ja: ga door naar 7

Vraag 5
Bent U op zoek naar een
huurmogelijkheid in de
prijsklasse:

Tot 555 euro per maand
Tussen 555 en 653 euro per maand
Tussen 653 en 850 euro per maand
Ook in geval de huurprijs meer dan
850 euro per maand bedraagt
Deze vraag is niet van toepassing
GA DOOR NAAR 8

Vraag 6
Tot 140.000 euro

Bent U op zoek naar: mogelijkheid tot
koop in de prijsklasse
(uitgaande kosten koper)

Tussen 140.00 en 172.000 euro
Tussen 172.000 en 225.000 euro
Tussen 225.000 en 300.000 euro
Ook in geval een koopsom meer
Dan 300.000 euro bedraagt
Deze vraag is niet van toepassing
GA DOOR NAAR 8
Een te kopen appartement

Vraag 7
Bent U op zoek naar een
bouwkavel in de prijsklasse:

Tot 220 euro per m2

Tussen 220 en 350 euro per m2

Ook in geval van een prijs
Boven 350 m2

Deze vraag is niet van toepassing

Vraag 8
16 t/m 20 jaar

In welke leeftijdscategorie valt U
(hier slechts één categorie
aankruisen)

21 t/m 25 jaar
26 t/m 30 jaar
31 t/m 35 jaar
36 t/m 40 jaar
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 jaar en ouder

Vraag 9
Zijn wij een belangrijke vraag of een
Belangrijk aandachtspunt vergeten,
Waaraan wij volgens U wél aandacht
Zouden moeten besteden

Antwoord:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOELICHTING:
Indien U vraag 1 met ‘nee’ beantwoord, verzoeken wij U om toch dit formulier na het
beantwoorden van die ene vraag terug te sturen.
Het is voor de waarde van de enquete heel belangrijk om ook te weten hoeveel mensen in
totaal op deze enquête reageerden.

