
ANDERS WONEN in Nieuw Balinge
ENQUETE

U bent een
Vrouw  Man

Wat is uw leeftijd?
18 – 24 jaar 25 – 44 jaar
45 – 65 jaar 66 jaar of ouder

Hoe is uw huishouden samengesteld? 
Alleenstaand Alleenstaand met kinderen
Gezin zonder kinderen Gezin met kinderen

Heeft uw huishouden inwonende kinderen?
Aantal van 0 tot 14 jaar Aantal van 15 jaar en ouder
 
U woont nu in een 
huurwoning koopwoning

Hoeveel kale huur (dus zonder servicekosten) betaalt u per maand?
Tot € 357,= 
€357,= tot €512,=
€512,= tot €548,=
€548,= tot €648,=
Meer dan €648,=
Weet niet

Hoe hoog schat u de huidige verkoopwaarde van uw woning in?
Tot €125.000
€125.000 tot €175.000
€175.000 tot €250.000
€250.000 tot €350.000
€350.000 tot €450.000
€450.000 tot €600.000
Meer dan €600.000
Weet niet
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Overweegt u of één van uw huisgenoten binnen drie jaar te verhuizen:
Ja als hoofdbewoner Ja een van mijn huisgenoten
Nee er zijn geen plannen (ga door naar vraag 10)

Zo, ja binnen welke termijn
binnen 6 maanden binnen 6 maanden en 1 jaar
tussen 1 en 3 jaar

Wordt uw nieuwe woning een
Huurwoning Koopwoning

In welke prijsklasse wilt u huren? 
Tot € 357,= 
€357,= tot €512,= 
€512,= tot €548,= 
€548,= tot €648,= 
Meer dan €648,= 
Weet niet

In welke prijsklasse zoekt u een koopwoning?
Tot €125.000
€125.000 tot €175.000
€175.000 tot €250.000
€250.000 tot €350.000
€350.000 tot €450.000
€450.000 tot €600.000
Meer dan €600.000
Weet niet

Mijn nieuwe woning wordt een?
eengezinswoning een flat met lift
jongerenwoning een seniorenwoning
een portiekwoning zonder lift verzorgings-/verpleeghuis
anders, namelijk: 
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Waar verwacht u naar toe te verhuizen?
Binnen Nieuw Balinge 
Binnen gemeente Midden Drenthe, nl: 
Elders in Nederland, namelijk 

Welk aspect speelt een rol bij uw besluit om te gaan verhuizen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
de woning  ouder worden 
uit huis gaan, zelfstandig wonen zorgbehoefte
de buurt/de woonomgeving sociaal klimaat
de kosten persoonlijke redenen
veiligheid voorzieningen
anders

Plaatselijk Belang onderzoekt of op de locatie van De Morgenster een woongebouw 
gemaakt kan worden waarin verschillende mensen kunnen wonen. Zoals bijvoorbeeld 
starters, ouderen, één-ouder gezinnen, etcetera, in één gebouw. Heeft dit uw interesse?
ja nee
misschien  ja, maar niet op deze locatie

In dit woongebouw kunnen misschien meerdere woonwensen worden gerealiseerd. 
Kunt u aangeven wat voor u interessant is? 
[meerdere antwoorden mogelijk]
zelf bouwen sleutelklaar, wel zo makkelijk
zelf afbouwen zelf een beetje afbouwen, schilderen bijv.
zelf de grootte vd woning bepalen een gemeenschappelijke ruimte
zelf de gevel kunnen bepalen en gemeenschappelijke tuin

Plaatselijk Belang onderzoekt ook of het mogelijk is om de woning op een andere manier 
te financieren, bijvoorbeeld via huurkoop. U betaalt dan 50% ineens, en gedurende een 
bepaalde tijd de rest in een aantal termijnen. Heeft dit uw interesse?
ja nee

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Lees op de volgende pagina waar u de enquete kunt inleveren.
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U kunt dit enquête formulier inleveren bij een van de bestuursleden  van 
Plaatselijk Belang “De Vooruitgang” in Nieuw Balinge:

Kees Wielink             Haarweg 38ª
Gert Slomp                Verlengde-Middenraai 53ª
Geertje Oelen           Mantingerweg 46
Femmie-Bos-Sok    Verlengde-Middenraai 30
Wendy Oost             Verlengde-Middenraai 87
Peter Kroezen          Meeuwenweg 5
Albert Wielink           Voornweg 10

Of heeft u nog last minute opmerkingen?
We horen ze graag!


