
Enquete woonwensen starters Renesse 
 
Algemeen 

1. Ik ben geboren in …….. (jaartal) 
2. Ik ben man/vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 
3. Wat zijn je NAW (Naam, Adres, Postcode en Woonplaats) gegevens? 

 
 

…………………………………………………………………………………. 

 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
4. Wat is je huidige woonsituatie? 

a. Ik woon bij mijn ouders 

b. Ik woon zelfstandig en alleen 
c. Ik woon zelfstandig en samen 
d. Ik woon in bij iemand anders 

5. In welk soort woning woon je momenteel? 
a. Appartement 
b. Hoekwoning 

c. Rijtjeswoning 
d. 2 onder 1 kap 
e. Vrijstaande woning 

f. Anders, namelijk……………………………………………………………. 
6. De huidige woning is een: 

a. Huurwoning 

b. Koopwoning 
7. Hoe lang woon je al op het huidige adres? 

a. Korter dan 1 jaar 

b. 1 tot 3 jaar 
c. 3 tot 5 jaar 
d. Langer dan 5 jaar 

8. Mijn huidige leefsituatie is (indien combinatie, dan aangeven waar u de meeste tijd aan besteed)? 
a. Ik zit nog op school/studeer 
b. Ik werk 

c. Ik ben werkzoekend 
d. Ik ben huisman of huisvrouw 

9. Ik werk: 

a. In Renesse 
b. Op Schouwen-Duiveland 
c. In overig Zeeland 

d. In het Rijnmondgebied 
e. Anders, namelijk………………………………………………………………………. 
f. Niet van toepassing 

10.  Als je samen met een tweede persoon wilt wonen, heeft die tweede persoon dan een inkomen:  
a. Ja 
b. Nee 

c. Niet van toepassing 
11.  Kun je bij benadering aangeven wat je totale netto inkomen per maand is (bij twee personen 

gezamenlijk): 

a. Tot 750 euro 
b. 750 tot 1.000 euro 
c. 1.000 tot 1.250 euro 

d. 1.250 tot 1.500 euro 
e. 1.500 tot 2.000 euro 
f. 2.000 tot 2.500 euro 

g. Meer dan 2.500 euro 
 
 



12.  Ik zou een (andere) woning willen betrekken: 
a. Binnen een half jaar 
b. Van een half jaar tot een jaar 

c. Over een tot twee jaar 
d. Twee jaar en verder 
e. Ik wil geen (andere) woning betrekken (ga naar vraag 30)  

 
Woonwensen 

13.  Waarom wil je verhuizen (de twee belangrijkste redenen geven): 

a. Wil zelfstandig wonen 
b. Wil samenwonen/trouwen 
c. Wil mijn geld investeren in een koopwoning 

d. Wil dichter bij mijn werk wonen 
e. Wil dichter bij mijn studie wonen 
f. Wil dichter bij familie en vrienden wonen 

g. Wil een andere woning 
h. Anders, namelijk ……………………………………………………………… 

14.  Ik zoek een woning voor: 

a. Mij alleen 
b. Twee personen 
c. Drie personen 

d. Vier of meer personen 
15.  Ik zoek een woning in? 

a. Renesse 

b. Burgh-Haamstede 
c. Zierikzee 
d. Elders, namelijk …………………………………. 

16.  Kun je aangeven waarom je specifiek in de betreffende kern een woning zoekt? 
 

............................................................................................................................. 

17.  Ik zoek een: 
a. Nieuwbouwwoning 
b. Bestaande woning 

c. Geen voorkeur 
18.  Mijn voorkeur gaat uit naar een: 

a. Huurwoning 

b. Koopwoning 
c. Geen voorkeur 

19.  Ik heb de meeste interesse in een: 

a. Appartement 
b. Hoekwoning 
c. Rijtjeswoning 

d. 2 onder 1 kap 
e. Vrijstaande woning 
f. Anders, namelijk……………………………………………. 

g. Geen voorkeur 
20.  De woning die ik zoek heeft: 

a. 1 slaapkamer 

b. 2 slaapkamers 
c. 3 of meer slaapkamers 

21.  Als ik interesse heb in een huurwoning, dan ben ik bereid per maand te betalen: 

a. Maximaal € 403, omdat ik jonger ben dan 23 en de woning met huurtoeslag dan voor mij 
betaalbaar is 

b. Maximaal € 576, omdat ik ouder ben dan 23 en de woning met huurtoeslag dan voor mij 

betaalbaar is 
c. Maximaal € 600, ongeacht of ik huurtoeslag ontvang of niet  
d. Maximaal € 710, ongeacht of ik huurtoeslag ontvang of niet  

e. Meer dan € 710, omdat ik weet dat ik dan sowieso géén huurtoeslag ontvang 
 
Wil je weten of je in aanmerking komt voor huurtoeslag? Maak een proefberekening via www.toeslagen.nl. 

Daar vindt u ook meer informatie over huurtoeslag. Zeeuwland hanteert als richtlijn dat de netto huur (dus 
minus de huurtoeslag) maximaal een derde deel van het inkomen mag uitmaken. 
 

http://www.toeslagen.nl/


22.  Welke drie woningen in bijlage 1 (nummer noemen) spreken u het meest aan:  
 
1:….. 

 
2:….. 
 

3:….. 
 

 

23.  Als ik interesse heb in een koopwoning, dan ben ik bereid te betalen:  
a. Tot 120.000 euro 
b. 120.000 tot 140.000 euro 

c. 140.000 tot 160.000 euro 
d. 160.000 tot 180.000 euro 
e. 180.000 tot 200.000 euro 

f. Meer dan 200.000 euro 
24.  Als je een bestaande woning koopt, ga je dan gebruik maken van de gemeentelijke starterslening 

(beschikbaar tot 180.000 inclusief kosten koper)? 

a. Ja 
b. Nee 
c. Misschien 

25.  Hoe lang ben je al op zoek naar een (andere) woning? 
a. Korter dan een half jaar 
b. Tussen een half jaar en een jaar 

c. Tussen een en twee jaar 
d. Tussen twee en vier jaar 
e. Langer dan vier jaar 

26.  Als je een huurwoning bij Zeeuwland zoekt, hoe lang sta je dan al ingeschreven:  
a. Ik sta niet ingeschreven 
b. Korter dan een half jaar 

c. Tussen een half jaar en een jaar 
d. Tussen een en twee jaar 
e. Tussen twee en vier jaar 

f. Langer dan vier jaar 
27.  Als je een huurwoning bij Zeeuwland zoekt, hoe vaak heb je dan de afgelopen twee jaar 

gereageerd op een aangeboden woning in Renesse: 

a. Nooit 
b. 1 keer 
c. 2 keer 

d. 3 of 4 keer 
e. 5 tot 10 keer 
f. 10 keer of meer 

g. Niet van toepassing 
28.  Waarom heb je nooit, 1 of 2 keer gereageerd op een woning in Renesse: 

a. Ik ben nog niet echt op zoek, maar sta ingeschreven om inschrijftijd op te bouwen 

b. Ik heb de geschikte woning nog niet gevonden 
c. Ben eigenlijk op zoek naar een koopwoning 
d. Anders, namelijk……………………………………………….. 

29.  Als er geen woning beschikbaar komt die volledig voldoet aan jouw wensen, hoe stel je je wensen 
dan bij: 

a. Niet verhuizen 

b. Langer thuis blijven wonen 
c. Zoeken in een lagere prijsklasse/kleinere woning 
d. Huren in plaats van kopen 

e. Kopen in plaats van huren 
f. Zoeken in een andere kern op Schouwen-Duiveland 
g. Zoeken in een andere gemeente 

 
 
 

 
 



30.  Ken je mensen in de categorie 18 tot 30 jaar, die op zoek zijn naar een starterswoning in Renesse, 
maar nu niet in Renesse woonachtig zijn? Zo ja, wil je dan de NAW gegevens met ons delen? * 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

31.  Heeft u nog aanvullende op- of aanmerkingen? 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

*We willen op dit moment de optie open houden om deze mensen per telefoon of via dezelfde enquête 
te benaderen. 
 

 
 


