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Ik woon op dit moment
bij mijn ouders/verzorgers

124

Ik woon op mezelf (alleen,
op kamers, met partner,
met gezin
244

Ik woon in een woonzorggroep (met
begeleiding)
















































*



Wat is je leeftijd?

*



Hoe lang woon je al in de gemeente Losser?

Vanaf mijn geboorte
Langer dan 15 jaar
10 tot 15 jaar
5 tot 10 jaar
Minder dan 5 jaar

*



Hoe woon je op dit moment?

Ik woon op dit moment bij mijn ouders/verzorgers
Ik woon op mezelf (alleen, op kamers, met partner, met gezin)
Ik woon in een woon-zorggroep (met begeleiding)

*



Wat vind je van de gemeente Losser? Er volgt een aantal stellingen over de gemeente Losser.
Je kunt aanvinken in hoeverre je het met de stellingen eens/oneens bent.

zeer mee
eens

*

mee eens

neutraal

mee
oneens

zeer mee
oneens

De gemeente Losser is
een fijne woonplaats.











De gemeente Losser
heeft een goed imago.











Ik zou de gemeente
Losser bij anderen
aanbevelen als plek om
te wonen.











De gemeente Losser is
veilig.











De gemeente Losser is
goed bereikbaar.











De gemeente Losser
heeft voldoende
voorzieningen (zoals
winkels, supermarkten,
scholen enz.).











De gemeente Losser
heeft voldoende
voorzieningen voor
jongeren (zoals cafés,
verenigingen, sportclubs
enz.).













geen
mening

Woon je op dit moment in een koopwoning of een huurwoning in de gemeente Losser?

Een koopwoning
Een sociale huurwoning
Een particuliere huurwoning
Anders, namelijk
............................................................

*



Wat is de prijsklasse waarin je woonruimte huurt? Selecteer de prijsklasse per maand waarin
je woonruimte huurt, zonder aftrek van eventuele huurtoeslag.
Tot 300 euro
300-400 euro
400-500 euro
500-600 euro
600-700 euro
Boven 700 euro

*



Wat is de prijsklasse van je koopwoning? Selecteer de prijsklasse waarin je woning ligt. Als je
het niet weet, kun je afgaan op de WOZ-waarde of een inschatting maken.
Tot 100.000 Euro (tot circa 350 euro netto maandlasten)
100.000 – 150.000 euro (circa 350 tot 525 euro netto maandlasten)
150.000 – 200.000 euro (circa 525 tot 700 euro netto maandlasten)
200.000 – 250.000 euro (circa 700 tot 850 euro netto maandlasten)
250.000 – 300.000 euro (circa 850 tot 1.050 euro netto maandlasten)
Meer dan 300.000 euro (meer dan circa 1.050 euro netto maandlasten)

*



In welk type woning woon je op dit moment?

Een rijtjes/hoekwoning
Een twee-onder-één-kap woning
Een vrijstaande woning
Een appartement
Een studentenkamer
Een ander type woning, namelijk...
............................................................

*



Overweeg je in de komende jaren te gaan verhuizen?

Nee, voorlopig niet
Ja, binnen één jaar
Ja, binnen één tot twee jaar
Ja, binnen twee tot vijf jaar

De volgende vragen gaan over de woning waar je (op termijn) naartoe zou willen
verhuizen.

*



Op welke termijn wil je graag op jezelf gaan wonen?

Binnen één jaar
Binnen één tot twee jaar
Binnen twee tot vijf jaar
Voorlopig niet

*



Heb je het afgelopen half jaar iets gedaan om aan woonruimte te komen? Ook advertenties
lezen telt al mee.
Ja
Nee

*



Hoe zoek je naar woonruimte? Je kunt meerdere opties selecteren.

Ik heb mezelf als woningzoekende ingeschreven bij Domijn
Ik heb gereageerd op actueel woningaanbod bij Domijn
Ik heb mezelf ingeschreven bij een organisatie voor studentenhuisvesting in de regio
Ik heb mezelf ingeschreven bij particuliere kamer- en woonruimtebemiddelaars in de regio
Ik zoek naar woonruimte via internet (bijvoorbeeld kamernet)
Ik heb contact opgenomen met een makelaar
Ik zoek via familie en vrienden
Ik lees advertenties voor woningen in lokale kranten
Ik heb geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen
Ik heb me ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen
Ik heb een woning van binnen bezichtigd
Anders, namelijk...
............................................................

*



Waarom wil je op jezelf gaan wonen? Je kunt meerdere opties selecteren.

Ik wil graag zelfstandig en onafhankelijk zijn
Ik studeer/ga studeren en wil graag zelfstandig gaan wonen
Ik werk/ga werken en wil graag zelfstandig gaan wonen
Ik wil gaan samenwonen met mijn partner
Ik wil om een andere reden zelfstandig gaan wonen, namelijk...
............................................................

*



Waarom wil je voorlopig niet op jezelf gaan wonen? Je kunt meerdere opties selecteren.

Ik woon thuis prettig
Ik kijk er tegenop om zelfstandig te gaan wonen
Ik ben er nog niet aan toe om zelfstandig te gaan wonen
Ik weet niet of ik de huur kan betalen (huurwoning of kamer)
Ik weet niet of ik werk kan vinden (na mijn opleiding)
Ik weet niet of ik de financiering rond krijg (koopwoning)
Ik weet niet of ik mijn baan houd
Ik denk dat ik vooralsnog niet in aanmerking kom voor een zelfstandige huurwoning (bijvoorbeeld
door lange wachttijden)
Ik denk dat ik vooralsnog niet in aanmerking kom voor een studentenkamer (bijvoorbeeld door
lange wachttijden)
Ik wil niet zelfstandig gaan wonen om een andere reden, namelijk...
............................................................

*



Ben je op zoek naar zelfstandige of onzelfstandige woonruimte? Onder zelfstandige
woonruimte wordt een eigen huur- of koopwoning bedoeld. Onder onzelfstandige woonruimte wordt
een gedeelde woning bedoeld, bijvoorbeeld een studentenkamer.
Ik ben op zoek naar zelfstandige woonruimte (eigen huurwoning of koopwoning).
Ik ben op zoek naar onzelfstandige woonruimte (een gedeelde woning, bijvoorbeeld een studentenkamer).

*



Naar welk woningtype gaat je voorkeur uit?

Een rijtjes/hoekwoning
Een twee-onder-één-kap woning
Een vrijstaande woning
Een appartement
Een ander type woning, namelijk...
............................................................

*



Wil je woonruimte huren of kopen?

Ik wil graag woonruimte huren
Ik wil graag woonruimte kopen

*



Ben je op zoek naar een sociale huurwoning of een particuliere huurwoning?

Sociale huurwoning
Particuliere huurwoning
Maakt niet uit

*



Wat is de prijsklasse waarin je woonruimte wilt huren? Selecteer de prijsklasse per maand
waarin je denkt te willen gaan huren, zonder aftrek van eventuele huurtoeslag.
Tot 300 euro
300-400 euro
400-500 euro
500-600 euro
600-700 euro
Boven 700 euro

*



Wat is de prijsklasse waarin je woonruimte wilt kopen? Selecteer de prijsklasse waarin je
denkt een woning willen gaan kopen.
Tot 100.000 Euro (tot circa 350 euro netto maandlasten)
100.000 – 150.000 euro (circa 350 tot 525 euro netto maandlasten)
150.000 – 200.000 euro (circa 525 tot 700 euro netto maandlasten)
200.000 – 250.000 euro (circa 700 tot 850 euro netto maandlasten)
250.000 – 300.000 euro (circa 850 tot 1.050 euro netto maandlasten)
Meer dan 300.000 euro (meer dan circa 1.050 euro netto maandlasten)

*



Zou je binnen de gemeente Losser willen verhuizen?

Ja
Misschien
Nee

*



Waarom wil je niet in de gemeente Losser gaan wonen? Je kunt meerdere opties selecteren.

Ik ga elders studeren of werken en wil daar een woning/woonruimte zoeken
Het type woning/woonruimte dat ik zoek is niet beschikbaar in Losser
De woning/woonruimte die ik zoek is te duur in Losser
De woonomgeving in de verschillende wijken in Losser spreekt me onvoldoende aan
Er zijn te weinig voorzieningen gericht op jongeren in Losser
Ik heb andere redenen, namelijk...
............................................................

*



Waarom wil je misschien in de gemeente Losser gaan wonen? Je kunt meerdere opties
selecteren.

Ik heb er nog niet zo over nagedacht
Ik ga elders studeren of werken en wil misschien daar een woning/woonruimte zoeken
Het type woning/woonruimte dat ik zoek is beperkt beschikbaar in Losser
De woning/woonruimte die ik zoek is duur in Losser
De woonomgeving in de verschillende wijken in Losser spreekt me niet zo aan
Er zijn weinig voorzieningen gericht op jongeren in Losser
Ik heb een andere reden, namelijk...
............................................................

*



Wat vind je van het aanbod van sociale huurwoningen in de gemeente Losser?

zeer mee
eens

mee eens

neutraal

mee
oneens

zeer mee
oneens

Er zijn voldoende
betaalbare sociale
huurwoningen in Losser.











Het type sociale
huurwoningen
(appartementen,
eengezinswoningen,
etc.) in Losser past goed
bij wat ik zoek.











De gemeente Losser
heeft sociale
huurwoningen op
gewilde locaties.











De wachttijd voor een
sociale huurwoning in
Losser is acceptabel.











De sociale
huurwoningen zijn van
een kwaliteit waar ik
naar op zoek ben.













Geen
mening

Hier kun je, als je wilt, je antwoorden op de stellingen over het sociale huuraanbod in Losser
toelichten:

*



Naar welke kern binnen de gemeente gaat je voorkeur uit? Je kunt meerdere opties
selecteren.

Losser
Overdinkel
De Lutte
Beuningen
Glane
Ik wil in het buitengebied wonen
Ik heb (nog) geen voorkeur

*



Wat zou je helpen om makkelijker een woning in de gemeente Losser te vinden die bij je past?
Je kunt meerdere opties selecteren.

Meer aanbod van betaalbare koopwoningen
Meer aanbod van betaalbare sociale huurwoningen
Meer aanbod van particuliere huurwoningen
Startersleningen
Informatie over wat mijn mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst)
Informatie over nieuwbouwplannen in Losser
Ik heb een ander idee over wat me zou helpen makkelijker een woning te vinden die bij me past,
namelijk...
............................................................

*



Je bent van plan buiten Losser te gaan wonen. Wat zou er in de gemeente Losser moeten
verbeteren zodat jij graag in de gemeente Losser wilt gaan wonen? Je kunt meerdere opties selecteren.

Losser is voor mij geen optie
Meer aanbod van betaalbare koopwoningen
Meer aanbod van betaalbare sociale huurwoningen
Meer aanbod van particuliere huurwoningen
Meer woningaanbod in de grotere kernen Losser, Overdinkel en De Lutte
Meer woningaanbod in de kleine kernen Beuningen en Glane en het buitengebied
Aanpak van de leefbaarheid in de wijken
Meer voorzieningen gericht op jongeren in Losser
Meer winkelvoorzieningen
Ik heb een ander idee over wat er in Losser zou moeten verbeteren, namelijk...
............................................................



Je bent bijna aan het einde gekomen van de vragenlijst. Is er nog iets wat je kwijt wilt over
wonen in de gemeente Losser?



Als je mee wilt loten voor één van de 10 VVV bonnen van 25 euro , hebben we je
contactgegevens nodig. Vul hieronder je adresgegevens in, zodat we je kunnen bereiken als je
gewonnen hebt! We zullen vertrouwelijk met je adresgegevens omgaan, we gebruiken je adresgegevens
alleen voor het verloten van de prijs.
Straat
Huisnummer
Postcode

Beste heer/mevrouw …….,
Naar wat voor woning ben je op zoek en zou je graag in de gemeente Losser willen
blijven wonen? De gemeente wil graag meer inzicht krijgen in de woonwensen van
alle jongeren in Losser die tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. Hartstikke fijn dus als je
mee wilt doen met de enquête die de gemeente Losser speciaal voor jongeren heeft
opgesteld! Ook als je van plan bent de gemeente Losser te verlaten, zijn we
benieuwd naar je motivatie.
Maak kans op ….
Iedereen die de vragenlijst invult maakt kans op een VVV-bon van € 25,-- ( er zijn 10
waardebonnen), dus doe mee! Je kunt meedoen aan de enquête via
https://s.chkmkt.com/Losser. Alleen met jouw antwoorden kan de gemeente echt
doelgericht zorgen voor een beter woningaanbod voor jongeren.
Doe mee voor 11 oktober 2015
Invullen van de vragenlijst is binnen 10 minuten gedaan en kan tot 23 oktober 2015.
De gemeente Losser heeft adviesbureau Atrivé gevraagd om dit onderzoek uit te
voeren. Al je antwoorden zullen door Atrivé uiteraard vertrouwelijk worden verwerkt.
Vragen?
Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Joeri Zandvliet van
adviesbureau
Atrivé. Bel: 030-6936003 of mail naar j.zandvliet@atrive.nl.
Alvast enorm bedankt voor jouw deelname!

Met vriendelijke groet,

Jan Martin van Rees

Wethouder Volkshuisvesting

