
Bronckhorst Spreekt 
 'Woonbeleid'

Respons en betrouwbaarheid

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst
Spreekt’ en in januari 2019 een onderzoek naar woonbeleid heeft
plaatsgevonden. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen
we u op de hoogte van het vervolg.

57%

43%

In totaal hebben 1.020 van de 1.782 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek. Een deelnemerspercentage van 57%. Door
het grote aantal deelnemers is het onderzoek statistisch
betrouwbaar, nauwkeurig en representatief over woonplaats en
het geslacht. Meer dan de helft van de deelnemers is 55 jaar of
ouder, namelijk 68%.

Huidige woning

De meeste respondenten (86%) zijn eigenaar van
de woning. Zo'n 70% van de respondenten woont
in een vrijstaande woning of 2-onder-1 kap.
 
 
 
 

Vrijwilligerswerk Redenen vrijwilligerswerk

29% 26%

Top 3 redenen wonen in
gemeente Bronckhorst

41%
Geboren en getogen

34%
Natuur/Omgeving/Rust

27%
Mooie woning gevonden

Verhuisplannen

Ongeveer twee derde (66%) van de
respondenten overweegt niet om op
termijn te verhuizen. Van de respondenten
die mogelijk binnen 5 jaar verhuizen wil
59% binnen Bronckhorst blijven wonen.
 
 
 
 

18%
Zelhem Hengelo Vorden

Kern-
gebied

66%
Buiten-
gebied

22%
Koop-

woning
Huur-

woning

62% 21%

Vrijstaande woning
49%

2-onder-1 kap
29%

Knelpunten van respondenten die overwegen om op
termijn te verhuizen:

 
 
 
 Onvoldoende passend aanbod

68%

Woonvoorkeur respondenten

62%: onvoldoende
aanbod van type
woning dat zij
zoeken
 



Wat gebeurt er met de resultaten?

Eerste woning
starters 73%

Levensloopgeschikte
woning senioren 52%

      van de respondenten die niet
overwegen om te verhuizen of
overwegen om na 15 jaar te verhuizen
en van plan zijn om te investeren in de
woning geeft aan van plan te zijn om te
investeren in aanpassingen voor
energiebesparing/ - opwekking.

Investeren in woning Toekomstige woningmarkt

Leeftijdsgroep
23 - 35 jaar

12%

Indien respondenten het voor het zeggen
zouden hebben in de gemeente Bronckhorst
zouden ze vooral een oplossing willen zoeken
op de woningmarkt voor:

Initiatieven en projecten

(Zeer) positief

81%

Op dit moment loopt er een project
waarmee huisvesting voor jongeren
(starters) wordt gerealiseerd op vijf
locaties in Hengelo, Vorden,
Steenderen en Zelhem. Wat vindt u
van dit project?

Bent u bekend met de
kluswoninglening die u bij
de gemeente Bronckhorst
kunt aanvragen voor het
verbouwen/opknappen van
uw woning?

64%
Nee ik ben hier

niet bekend mee

68%

Initiatieven en projecten

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het nieuwe lokale woonbeleid van de
gemeente Bronckhorst. Dit beleid wordt in de zomer 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

"Indien u het voor het zeggen zou hebben in de gemeente Bronckhorst, voor welke leeftijdsgroep zou u het
eerst een oplossing zoeken, zodat ze kunnen voorzien in hun woonbehoefte?"

Leeftijdsgroep
18 - 23 jaar

Leeftijdsgroep
35 - 65 jaar

Leeftijdsgroep
65 - 75 jaar

Leeftijdsgroep
75 jaar en ouder

57% 6% 10% 7%


