Enquête woningbehoefte Donkerbroek maart 2016
Dorpsbelang Donkerbroek wil graag een duidelijk en geactualiseerd beeld hebben van de woningbehoefte in Donkerbroek. Niet alleen willen we weten of het
nodig is om de komende jaren in Donkerbroek nieuwe woningen te realiseren, maar ook aan welk type woningen er behoefte is. Meerdere bewoners (per
adres) kunnen de enquête invullen. Uw informatie gebruiken we in het overleg met de Gemeente Ooststellingwerf, de woningbouwcorporaties en particuliere
partijen die initiatieven in Donkerbroek willen ontwikkelen. De enquête kan anoniem worden ingevuld maar vindt u het belangrijk dat wij met u contact
opnemen als u uw wensen wilt toelichten, vermeldt dan uw naam en telefoonnummer. Het gaat om u, de jongeren, de ouderen, de leefbaarheid en daarmee om
de toekomst van ons dorp. U kunt uw enquête inleveren van 29 maart 2016 tot en met 5 april 2016 bij de COOP en op woensdag 6 april 2016 in de hal van
Pro Rege als u gaat stemmen over het associatieverdrag met de Oekraïne.
Meer enquêteformulieren nodig? Deze zijn te downloaden via www.donkerbroek.nl !

In te vullen door hoofdbewoner

In te vullen door medebewoner/kind
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1. Uw huidige woonsituatie
o Ik woon in een koopwoning
o Ik woon in een huurwoning
o anders....................................
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2. Gewenste toekomstige woonsituatie
o Huren (vraag 5 overslaan)
o Kopen (vraag 6 overslaan)
o Huren of kopen
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3. Uw keuze voor type woning
o Tussenwoning
o Hoekwoning
o Twee onder één kap
o Vrijstaande woning
o Bouwkavel eigenbouw
o Tot 300 vierkante meter
o Groter dan 300 vierkante meter
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voor meer vragen: Z.O.Z.
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In te vullen door hoofdbewoner (vervolg)
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4. Wenst u speciale voorzieningen
o Starterswoning
o Seniorenwoning
o Woning voor alleenstaanden
o Zorgaangepaste woning
o Kangoeroewoning (ouder woont bij
kinderen in)
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5. In welke prijsklasse zoekt u
o Minder dan € 150.000,o € 150.000,- tot € 200.000,o € 200.000,- tot € 250.000,o Meer dan € 250.000,-
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6. Welke huur per maand wilt u betalen
o Minder dan € 500,o € 500,- tot € 710,o € 710,- tot € 1.000,o Meer dan € 1.000,-
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7. Op welke termijn zoekt u een woning
o Binnen 1 jaar
o Tussen 1 en 3 jaar
o Tussen 3 en 5 jaar
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8. Opmerkingen:
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Naam:
Tel:
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