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Ons kenmerk : RenM/RdW/ Behandeld door : R. de Winter 
Uw kenmerk : -- Doorkiesnummer : (0111) 452442 

Uw brief van :  Datum : 29 juni 2015 

Aantal bijlage(n) : 1 Verzenddatum :  

Onderwerp : Enquête behoefte starterswoningen Masterplan Renesse 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 30 april 2015 heeft de raad, in het kader van het Toekomstperspectief Masterplan Renesse, een 

zogenaamde motie ‘Behoefteonderzoek starterswoningen Renesse’ aangenomen. Dat betekent dat we 
gericht onderzoek gaan doen naar de daadwerkelijke behoefte aan starterswoningen in Renesse. Om dit 
onderzoek zo volledig en representatief mogelijk te maken, verspreiden we een enquete onder bewoners 

van Renesse in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar.  
 
Het doel van het onderzoek naar starterswoningen is het krijgen van een goed inzicht in de woonwensen 

en vertrek-, blijf- en (terug)kom motieven van jongeren in Renesse, te beoordelen of vraag en aanbod van 
woningen beter op elkaar afgestemd kunnen worden en wat dit betekent voor eventuele bouw van 
starterswoningen in Renesse de komende jaren. 

 
Volgens onze administratie behoort u tot de doelgroep van 18 tot 30 jarigen en bent u woonachtig in 
Renesse. Graag willen wij u verzoeken om de bijgevoegde enquête zo volledig en exact mogelijk in te 

vullen, zodat u een directe bijdrage kunt leveren aan het onderzoek naar starterswoningen in Renesse.  
 
We verloten twee dinerbonnen van € 50,- onder alle deelnemers, die besteed kunnen worden bij 

deelnemende restaurants van ‘Het Schouwse Bord’.  
 
Graag ontvangen wij de ingevulde enquête uiterlijk 4 augustus 2015 retour. U kunt de enquête opsturen 

ter attentie van de heer R. de Winter, projectleider voor het Masterplan Renesse.  Uiteraard blijft uw 
beantwoording en alle aangeleverde gegevens vertrouwelijk.  
 

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer de Winter via 0111-452442 of 
ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl.  
 

 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 

 
 
 

G.J. Benou 
Hoofd afdeling Ruimte en Milieu 
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