
Welkom 



Starters willen wonen!
EEN VERKENNING VAN DE BEHOEFTEN AAN WONINGEN EN TINYHOUSES VOOR 

STARTERS IN DE GEMEENTE ZEVENAAR

Facebook survey door Sociaal Zevenaar periode september 21 september – 15 oktober 2019



Waarom
onderzoek

Berichten uit de samenleving doen vermoeden
dat er grote behoefte is aan woningen voor starters.
Om een beeld te geven van de behoefte is er een 
Online survey gedaan op facebook waarbij een
specifieke doelgroep is aangegeven.

Aantal bereikte mensen: 3081
Aantal betrokkenheidreacties op bericht: 776
Aantal klikken op bericht:  536
Aantal ingevulde enquêtes door de doelgroep: 124



Uitgangspunten

De woningmarkt vraagt om meer 
gedifferentieerd aanbod

Naar verluid kunnen starters op de 
woningmarkt amper een woning vinden

Bij woningbouwverenigingen ligt niet de 
prioriteit bij jongeren

Gemeente Zevenaar mag niet specifiek op 
één doelgroep richten (volgens Wethouder) 



Internet survey
Gemeente Zevenaar doet interviews 
bij nieuwe bewoners en verlaters

Sociaal Zevenaar is van mening dat 
dit interview ook bij huidige inwoners 
(doelgroep) plaats dient te vinden

Sociaal Zevenaar kiest voor een poll 
op facebook



Vragen in de survey
Wat is je leeftijd

Voor wie zoek je een starterswoning

Zoek je een koop of huurwoning

Waar zoek je een woning

Hoe lang ben je al op zoek naar een woning

Hoe groot acht je de kans op een woning te vinden binnen 2 jaar.

In welke prijsklasse zoek je een woning

Ben je geïnteresseerd in tinyhouses / duurzame woning

Denk je dat financiering mogelijk is

Om je woning  gefinancierd te krijgen zijn er ook regelingen bij de gemeente. Ken je de duurzaamheidlening?



Wat weten we tot nu
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Van de ondervraagden kijkt 49% naar een huurwoning en 51% naar een koopwoning.
42% zit in de leeftijdscategorie 21 – 25 jaar. Uit de derde grafiek kan opgemaakt worden
waarom er veel belangstelling is voor Tinyhouses.
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Opbrengsten vervolg
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Zoektijd

Op de vraag welk cijfer de respondenten geven aan de kans dat ze binnen 2 jaar een woning 
Hebben beantwoord 73% de kans lager dan 5 punten (op een schaal van 10).
Slechts 12% vindt een woning in minder dan 3 maanden terwijl 25% al 3 jaar of langer wacht.



Opbrengsten enquête 
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Prijsklasse woning
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Is hypotheek mogelijk?

Ja

Nee
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Het grootse deel van de respondenten (71%) zoekt een woning onder  150.000 euro.
47% verwacht dan ook werkelijk een hypotheek te kunnen afsluiten.



Opbrengsten enquête 
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Bij 63% van de respondenten is de duurzaamheidslening via de gemeente niet bekend.
61% is geïnteresseerd in een tinyhouse.



Tinyhouses

Op de foto’s ziet u enkele voorbeelden van mogelijkheden voor Tinyhouses. Variaties zijn volop mogelijk.





Zijn Tinyhouses 
de toekomst?

De starters willen wel

Gemeente moet faciliteren

Woningbouwverenigingen moeten faciliteren

Tinyhouses zijn klimaatneutraal

Tinyhouses maximaal 50m2

Tinyhouses small footprint



Vragen?

Hoe ziet u tinyhouses: 
positief of niet?

Zou u er in willen 
wonen?



Bedankt voor uw interesse.
Volg ons op facebook of kijk 

op onze website.
Sociaalzevenaar.nl
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