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Wonen en dienstverlening
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’. In
november en december heeft u deelgenomen aan het onderzoek over wonen en
dienstverlening van de gemeente. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

95%
statistisch betrouwbaar

3,66%

In totaal hebben 691 van de 1.122 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek; een
respons-rate van 62%. Het onderzoek is door
het grote aantal respondenten statistisch
betrouwbaar.

62%
38%

foutmarge

Verhuizen
Overweegt u om op termijn te verhuizen?

Ja - 35%

Nee - 65%
Van de respondenten onder 40 jaar overweegt 46% om op termijn te
verhuizen, tegenover 33% van de respondenten van 40 jaar en ouder.

Belangrijkste verhuisredenen:
Persoonlijke redenen

Woonomgeving

47%

29%

22%

Te groot

Gezondheidstoestand

Overlast verkeer

52%

59%

41%

Woning

64% van de respondenten die overwegen te gaan verhuizen, willen bij voorkeur in gemeente Brummen
wonen. 75% hiervan verwacht ook daadwerkelijk in de gemeente te blijven wonen. 24% heeft geen voorkeur.
Ruim de helft van de respondenten (53%) die overwegen te verhuizen, hebben de voorkeur voor een
koopwoning. 29% heeft de voorkeur voor een huurwoning en 11% heeft geen voorkeur.
Gezochte woningtype - Top 3

Seniorenwoning met tuin

27%

Vrijstaande woning

Appartement met lift

25%

21%

Woonagenda
Belangrijkste doelgroep op woningmarkt - Top 3

Starters/jongeren

35%

Belangrijkste onderwerp bij uitwerking van
de woonagenda van de gemeente - Top 3

Senioren

Gezinnen met kinderen

Betaalbaarheid
van wonen

30%

11%

35%

Met zorg/langer
Bouw van
zelfstandig wonen nieuwe woningen

19%

19%

Belangrijke reden voor mensen van buiten Brummen om zich in de gemeente te vestigen

Natuur/omgeving/rust

Hier geboren en getogen/
in de buurt van familie

Betaalbare woningen

62%

30%

20%

Verwachte knelpunten als het gaat om passend
aanbod woningen in de gemeente - Top 3
Onvoldoende...

46%

34%

...betaalbaar
aanbod

...aanbod van
gezochte woning

32%

...levensloopbestendig aanbod

Oplossingen om vraag en aanbod op
woningmarkt beter aan te laten sluiten - Top 3
Meer...:

40%

33%

33%

...seniorenwoningen ...starterswoningen ...huurwoningen met
bouwen
bouwen
lage huurprijs

Dienstverlening
Hoe waardeert u de...

(Rapportcijfers)

6,6

...dienstverlening gemeente

...wijze waarop gemeente inwoners en
organisaties betrekt en samenwerking zoekt

...communicatie en voorlichting vanuit gemeente

6,4
6,5

% respondenten dat in de afgelopen 12 maanden
contact heeft gehad met de gemeente dat het
(zeer) eens is met de stellingen:

72%

Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk

Ontvangen en/of beschikbare info was juist en volledig

65%

Tijd die afhandeling in beslag nam was acceptabel

62%

Ik werd voldoende op de hoogte gesteld van het
verloop van afhandeling

62%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek over wonen worden door de gemeente betrokken bij de verdere
uitwerking van de woonagenda in een afwegingskader. In dat proces worden jongeren actief via een
brainstormbijeenkomst betrokken. De resultaten van het dienstverleningsonderzoek gebruikt het
gemeentebestuur om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en de gegevens in de
landelijke benchmarkt Waar Staat Je Gemeente te actualiseren. Ook buigt de gemeente zich over uw
mening en aanbevelingen over dit inwonerspanel.

