Wonen
Oost, West, Thuis best.

1 In wat voor soort woning woont u?

(n=166)

40%
36%
35%
29%

30%
25%
20%
20%
15%

8%

8%

10%
5%

0%
0%
Appartement

Rijtjeshuis

Half vrijstaand Vrijstaand huis
huis

Anders

Weet niet

36% antwoordt "Half vrijstaand huis" op vraag "1 In wat voor soort woning woont u?."

Anders, namelijk:












2kapper
4 onder één kap
Bij ouders
Boerderij
Boerderij tussenwoning
Hoekwoning
Hoekwoning van rij
Oude aaneengeschakelde woning
Twee onder een kap
Twee-onder-één kap
Winkelpand

Toelichting
Rijtjeshuis



Twee-onder-één kap

Vrijstaand huis



Ik woon nog bij mijn ouders.

Anders, namelijk:



Wij bezitten een winkelpand waar we boven wonen.
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2 Heeft u plannen om te verhuizen?
80%

(n=168)

71%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

12%

7%

10%

7%

2%

0%
Ja, binnen mijn
eigen dorp

Ja, buiten mijn
eigen dorp maar
binnen mijn
gemeente

Ja, buiten mijn
gemeente

Nee

Weet niet

71% antwoordt "Nee" op vraag "2 Heeft u plannen om te verhuizen?."

Toelichting
Ja, binnen mijn
eigen dorp



Bij het ouder worden komt de behoefte aan gelijkvloers wonen

Ja, buiten mijn
gemeente



Van Beek en Donk naar Gemert

Nee




Afgelopen maand binnen Gemert verhuisd.
Momenteel niet, maar mocht het toch tot een verhuizing (moeten) komen,
dan binnen mijn eigen dorp.
Voorlopig ga ik nog niet op mezelf wonen, wanneer ik dat wel doe is dat
binnen dezelfde of in ieder geval binnen omringende gemeentes.
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2.1 Naar welk type woning wilt u verhuizen?
25%

23%

22%

(n=35)

22%

20%
15%
15%
12%
10%
6%
5%

0%
Appartement

Rijtjeshuis

Half vrijstaand Vrijstaand huis
huis

Anders

Weet (nog) niet

Anders, namelijk:






Huis met grotere tuin
Levensloopbestendige woning in patio bungalow
Seniorenwoning (2x)
Vrijstaand/halfvrijstaande levensloop bestendige woning
Wat beschikbaar is en betaalbaar

Toelichting
Anders, namelijk:



Verschillende jaren geleden zijn wij bezig geweest met een nieuw plan tbv
levensbestendige woningen. Er waren toen best veel gegadigden.
Dit plan is toen afgeketst. Volgens mij is er best veel vraag voor
levensbestendige woningen in Bakel, (voor de leeftijd vanaf ca. 60 jr.)
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3 Wat is voor u doorslaggevend bij de keus voor een woning?
(U kunt maximaal 3 antwoordmogelijkheden aanvinken)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=166)

77%
58%
41%

34%
15%

8%

15%
1%

Het meest gekozen antwoord (77%) op vraag 3 Wat is voor u doorslaggevend bij de keus voor een
woning? is: "De locatie/ligging".

Anders, namelijk:
























Aansluiting spoor
Combinatie van prijs, locatie, etc
Dat de woning oud is.
Dat deze levensloop bestendig is.
Dat het geen appartement is maar een tuin heeft
De buurt
De combinatie woonoppervlakte en tuin. Liefst een mooie vloer op begane grond
De grootte van de tuin
De sfeer
De tuin
Had geen keus ivm scheiding
Hoe praktisch de woning is ingericht.
Hoef geen andere woning
Klik met huis en omgeving
Kwaliteit van de wonning. Het moet geen 'opknappertje' zijn
Levensloop bestendig
Moet een verbetering zijn
Perceel
Sfeer
Tuin
Veel licht in de woning
Vrijheid om muziek te maken
Zonlicht

Toelichting


Toekomst bestendig voor als ik ouder ben
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4 Aan welke voorwaarde moet uw woonomgeving altijd
voldoen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

65%

(n=166)
56%

60%

44%

50%

47%

40%
30%
20%

8%

10%

1%
Weet niet

Anders

Er moet voldoende groen
zijn

Voorzieningen moeten op
loopafstand zijn (zorg,
onderwijs, winkels)

Het moet een rustige
woonomgeving zijn

Het moet een veilige
woonomgeving zijn

0%

Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 4 Aan welke voorwaarde moet uw woonomgeving altijd
voldoen? is: "Het moet een veilige woonomgeving zijn".

Anders, namelijk:













Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn
Geluidsarme omgeving
Genoeg privacy.
Goed bereikbaar (openbaar vervoer en wegen)
Goede speeltuin met glijbaan
Lage OZB
Natuurlijke omgeving
Ruime tuin
Ruimte
Veilig en rustig maar na verloop van jaren kan dit wezenlijk veranderen. Bij de aankoop heb je
geen garantie voor de toekomst
Wijk moet bij me passen
Woonomgeving met farsoenlijke mensen.

Toelichting


Geen eisen aan woonomgeving
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5 Wat mist u in uw huidige woonomgeving?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=165)

66%

60%
50%
40%
30%

30%
20%
10%

4%

0%
Ik mis niets

Ik mis iets

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (66%) op vraag 5 Wat mist u in uw huidige woonomgeving? is: "Ik mis
niets".

Ik mis:

























Afval voorzieningen b.v. afvalvangnet
Bereikbaarheid
Betaalbare huurwoningen boven huurtoeslag grens
Busstation in Gemert en goede retail. De plannen voor alleen maar supermarkten in het
centrum zijn te zot voor woorden!!!
Contacten
Dat auto's zich aan de snelheid houden (van 30 km)
De gemeente dat ze niet thuisgeven als je ze nodig hebt
Een eigen parkeerplaats
Een speeltuin of grasveld voor de kinderen
Een trapveld voor kinderen
Een tuin, opbergruimte
Een veldje met goals waar de kinderen kunnen voetballen
Flow in mijn huis zuurstoftekort droge lucht
Gezellige uitgaansgelegenheden voor jeugd vanaf 13 jaar
Ggoed openbaar vervoer
Groen
Groen en bomen
Grond voor een paard
Handhaven op het opruimen van hondenpoep
Handhaving regels
Horecavoorziening die voor lunch en diner iets anders biedt. Zoals ‘inhoud’ een paar jaar
geleden
Ik mis het om een eigen woning te hebben.
Meer groen in de straat, die men compleet vol wil bouwen.
Mogelijkheid om ommetjes buiten de woonwijk te maken
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Onderhoud in de openbare ruimte
Paashoef heeft geen winkels op loopafstand
Parkeerplek
Parkeerruimte
Politie-surveillance rondom uitgaanstijden
Privacy
Ruimte rondom de woning
Rust (3x)
Rust bij naaste buren
Sociale controle, maar dat heeft ook met deze tijd te maken
Speelruimte voor kinderen
Speeltuin zijn toestellen weghaald en niks terug geplaatst
Starterswoningen en seniorenwoningen
Straatverlichting
Vaste bewoners
Veilige uitloop naar buiten gebied. Lopen richting Handel is onveilig
Voldoende groen
Voldoende parkeergelegenheid
Voorzieningen
Winkels
Winkels in de buurt, enkel een dure buurtsuper.

Toelichting









De bermen van de weg vragen onderhoud. De bermen worden elk jaar hoger en het water kan
niet weg stromen van de verharding. Het uitblijven van onderhoud resulteert in achteruitgang
van de wegkwaliteit
Ik mis nu nog niets, maar zie langzaam het groen verdwijnen omdat én de gemeente
beeldbepalende bomen kapt (omdat steeds meer mensen bomen/groen lastig vinden ipv mooi
en het belang van gezonde lucht niet n), maar ook (nieuwe) buurtbewoners die denken dat een
onderhoudsvriendelijke tuin alleen mogelijk is als je de hele tuin betegeld of een grindbak maakt.
Daar maken ik me wel zorgen over.
Mijn huidige appartement voldoet aan al mijn woonwensen! Albert Heijn is elke avond tot 22.00
u open; daardoor heb ik de grootste koelkast van Gemert.!
Momenteel staat er een vervallen schommel waar niets meer aan gedaan word ivm budget
terwijl op andere plekken lees Indieplantsoen een mooi toestel wel word vervangen.
Wij wonen op de Pandelaar en we hebben geen eigen oprit. We merken dat het steeds drukker
wordt met geparkeerde auto's.
Wij wonen recht tegenover een speelveldje. Er zijn veel kinderen bij ons in de buurt, die het leuk
vinden om te voetballen. Het veld is echter zo ingericht, dat het lastig is om te voetballen (aan de
ene kant staat een klimrek en de andere enkele losse toestellen) ook zijn er geen doeltjes
Wonen langs een hele drukke weg
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5.1 Denkt u daar zelf een bijdrage aan te kunnen leveren?
70%

(n=46)

57%

60%
50%
40%
29%

30%
20%

14%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

57% antwoordt "Nee" op vraag "5.1 Denkt u daar zelf een bijdrage aan te kunnen leveren?."

Toelichting
Ja




Betrek bewoners meer bij zaken die de gemeente regelt.
Door met de mensen in de buurt met hondenbezitters in gesprek te gaan en hen te
wijzen op hun verantwoordelijkheid

Weet
niet



Wil wel meepraten en denken over betaalbare huurwoningen voor 55+ers met
voldoende ruimte in - en om de woningen, alles begane grond, zonder dat dit
specifieke seniorwoning is.

8

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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