
WOONENQUÊTE Menaam          mei 2022 

  
 

DEEL I - VERHUISPLANNEN  
 

 
1. Denkt u erover om te gaan verhuizen? 
 O nee (ga verder met vraag 10)    
 O ja, binnen nu en 3 jaar    
 O weet ik (nog) niet / misschien   
     
2. Wat zijn voor u de belangrijkste overwegingen om (eventueel) te gaan verhuizen?    
u mag maximaal 4 antwoorden aankruisen 

 O ik wil ruimer wonen       O ik wil kleiner wonen   
 O ik wil meer ruimte om het huis      O ik wil minder ruimte om het huis 
 O ik zoek een duurdere woning      O ik zoek een goedkopere woning 
 O ik zoek een beter onderhouden woning O ik zoek een energiezuinige woning 
 O ik zoek een woning die beter toegankelijk is O ik zoek een gelijkvloerse woning 
 O ik wil kopen in plaats van huren      O ik wil huren in plaats van kopen 
 O vanwege werk of opleiding      O nabijheid familie / vrienden 
 O aanwezigheid onderwijs voor mijn kinderen    O aanwezigheid zorgvoorzieningen 
 O nabijheid meer winkels en voorzieningen     O ontevreden over huidige woonomgeving 
 O ik wil een nieuwbouwwoning      O ik wil zelf een woning bouwen 
 O vanwege veranderende gezinssamenstelling (bijv. gezinsuitbreiding, huwelijk / samenwonen / scheiden) 
 O andere reden, namelijk:   
     
3. Heeft u in het afgelopen jaar een actie ondernomen om een andere woning te vinden?  
u mag meerdere antwoorden aankruisen 

 O Ja, ik heb mij ingeschreven bij Wonen Noordwest Friesland   
 O Ja, ik heb gereageerd op een woning van Wonen Noordwest Friesland   
 O Ja, ik heb mij ingeschreven bij een particuliere verhuurder   
 O Ja, ik heb gereageerd op een woning van een particuliere verhuurder  
 O Ja, ik heb contact gezocht met een makelaar of ben actief op zoek, bijv. via Funda  
 O Nee, ik heb (nog) geen actie ondernomen   
 O Ja, andere reden, namelijk 
     
4a. Waar zou u naartoe willen verhuizen?  
 O ik wil in Menaam blijven wonen 
 O Ik wil naar een andere plaats in de gemeente Waadhoeke verhuizen 
 O Ik wil naar een andere plaats buiten de gemeente Waadhoeke verhuizen 
 O weet ik niet / geen voorkeur 
   
4b. Indien u naar een andere plaats wilt verhuizen, wat moet Menaam nog extra bieden zodat u toch besluit 
om hier te blijven wonen?   
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DEEL II – HUIDIGE en GEWENSTE WONING 
 
De onderstaande vragen gaan over uw huidige woonsituatie (zoals u nu woont) en uw gewenste woonsituatie (zoals 
u het liefst wilt wonen).  
 

HUIDIGE SITUATIE WENSELIJKE SITUATIE 
 

5a. Uw woning is een 5b. Wat voor woning wilt u 
O huurwoning O huurwoning 
O koopwoning O koopwoning 
O ik woon nog bij mijn ouder(s) thuis O weet ik niet / geen voorkeur 
O anders, namelijk: O anders, namelijk:        

    

6a. In wat voor type woning woont u?  
 

6b. In wat voor type woning wilt u wonen?  
u mag maximaal 2 antwoorden aankruisen  

O tussenwoning of hoekwoning in rij  O tussenwoning of hoekwoning in rij  
O twee-onder-één-kapwoning  O twee-onder-één-kapwoning  
O vrijstaande woning  O vrijstaande woning  
O appartement O appartement zonder lift  
O anders, namelijk: O appartement met lift  

  O anders, namelijk:        
    

7a. Hoeveel slaapkamers heeft uw woning? 7b. Hoeveel slaapkamers wilt u in uw woning? 
O 1 slaapkamer O 1 slaapkamer  
O 2 slaapkamers O 2 slaapkamers  
O 3 slaapkamers O 3 slaapkamers 
O 4 of meer slaapkamers O 4 of meer slaapkamers 

    

  7c. Hoeveel slaapkamers wilt u gelijkvloers? 
  O Minimaal 1 slaapkamer gelijkvloers 
  O Minimaal 2 slaapkamers gelijkvloers 
  O Minimaal 3 slaapkamers gelijkvloers 
  O 4 of meer slaapkamers gelijkvloers 
    

8a. Bij huur: Hoeveel betaalt u nu per maand 
aan huur?  
bedrag exclusief servicekosten en zonder aftrek van 
huurtoeslag en zonder kosten voor gas, water en licht 
(zgn. netto kale huur)  

8b. Bij huur: Hoeveel bent u bereid per maand aan huur te 
betalen?  
bedrag exclusief servicekosten en zonder aftrek van huurtoeslag en 
zonder kosten voor gas, water en licht (zgn. netto kale huur) 

O minder dan € 417,-- O minder dan € 417,--  
O tussen        € 417,-- en € 597,-- O tussen        € 417,-- en € 597,--  
O tussen        € 597,-- en € 640,-- O tussen        € 597,-- en € 640,--  
O tussen        € 640,-- en € 711,--  O tussen        € 640,-- en € 711,--  
O meer dan    € 711,--  O meer dan    € 711,--  

    

9a. Bij koop: wat is bij benadering de waarde 
van uw woning? 

9b. Bij koop: wat kunt/wilt u betalen? 

O minder dan € 100.000,--  O minder dan € 100.000,--  
O tussen         € 100.000,-- en € 150.000,--  O tussen         € 100.000,-- en € 150.000,--  
O tussen         € 150.000,-- en € 250.000  O tussen         € 150.000,-- en € 250.000  
O tussen         € 250.000,-- en € 400.000,--  O tussen         € 250.000,-- en € 400.000,--  
O meer dan    € 400.000,--  O meer dan    € 400.000,--  

 
  



10. Wanneer u afhankelijk wordt van zorg, wat heeft dan uw voorkeur? 
 O ik zou mijn woning dan (laten) aanpassen 
 O ik zou dan gaan verhuizen naar een zorggeschikte woning 
   
11. Wat is/zijn de reden(en) dat u graag in uw huidige woning wilt blijven wonen?  
u mag meerdere antwoorden aankruisen  

 O ik ben tevreden met mijn huidige woning 
 O ik ben tevreden met de huidige woonomgeving 
 O de huizenmarkt is ongunstig, mijn woning brengt onvoldoende op 
 O de hoge kosten van een verhuizing 
 O ik wil nog bij mijn ouders blijven wonen 
 O ik wil dichtbij mijn werk/studie blijven wonen   
 O anders, namelijk:        

 
 

DEEL III – ALGEMENE VRAGEN  
 
12. Wat is uw geboortejaar:        
 
     
13. Hoe ziet uw gezinssamenstelling eruit?  
 O alleenstaand 
 O ik ben inwonend (kind) 
 O één ouder met thuiswonend(e) kind(eren) 
 O gehuwd of samenwonend zonder thuiswonend(e) kind(eren) 
 O gehuwd of samenwonend met thuiswonend(e) kind(eren) 
 O anders 

  
  
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  


