Inventarisatie woningbehoefte Lierop
Beste inwoners van Lierop,
Dorpscoöperatie Lierop Leeft zet zich in voor het behoud en waar mogelijk voor de
verbetering van de leefbaarheid in Lierop. Een belangrijk onderdeel hiervan is wonen in
Lierop.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de woningbehoefte in Lierop wil de dorpscoöperatie
Lierop Leeft deze via een enquête in kaart brengen. De uitslag kunnen wij gebruiken bij
overleg met de gemeente en woningbouwcorporaties.
De bijgaande vragenlijst is bedoeld voor alle inwoners van Lierop, dus zowel voor
jongeren als ouderen, voor leden als niet-leden. Per gezin kan het natuurlijk voorkomen,
dat men meerdere vragenlijsten wil invullen. Download eventueel de vragenlijst van de
website: www.lieropleeft.nl U kunt de lijst hier ook digitaal invullen.
Mogelijk kent u in uw familie of kennissenkring mensen, van buiten Lierop, die eventueel
ook in Lierop zouden willen wonen. Wij nodigen ze uit deze enquête ook in te vullen. Zij
kunnen de vragenlijst ook vinden op de website www.lieropleeft.nl
De ingevulde vragenlijsten zullen vertrouwelijk en met discretie worden behandeld en
dienen alleen, om een zo goed mogelijk en betrouwbaar inzicht te krijgen in de
woonbehoefte, zodat we voor nu en de toekomst zicht krijgen op wonen in Lierop.

Graag inleveren of invullen uiterlijk zondag 7 februari 2016 bij:
www.lieropleeft.nl.
Gemeenschapshuis De Vurherd, Offermanstraat 10, 5715 AN Lierop
Antoon van de Ven, Felicitéstraat 6, 5715AZ Lierop
Annie van Bommel, Balisboom 31, 5715 BZ, Lierop
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:
Dorpscoöperatie Lierop Leeft
Anita Hurkmans
tel. 06-53 66 81 50
Toon van de Ven tel. 0492-33 17 09
Tiny Steenbakkers tel. 0492-33 14 65
Ben van Bussel
tel. 0492-33 19 57
Maria Jacobs
tel. 0492-33 50 01
Annie van Bommel tel. 0492-33 16 32
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Inventarisatie	
  woonbehoefte	
  Lierop.	
  	
  

Vragenlijst 2016
Vul deze vragenlijst in (eventueel ook anoniem)
Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk
Kruis alstublieft aan wat voor u van toepassing is 
01.

Naam:

……………………………………………………

Adres:

……………………………………………………

Woonplaats:

……………………………………………………

Telefoon:

……………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………

01a

Wat is uw leeftijd?
O
Jonger dan 25 jaar
O
25 – 35 jaar
O
36 – 50 jaar
O
51 – 70 jaar
O
71 jaar of ouder

02a

In welke woonsituatie bevindt u zich momenteel?
O
Koopwoning, ga verder naar vraag 02b
O
Huurwoning, ga verder naar vraag 03a
O
Thuiswonend, ga verder naar vraag 03a

02b.

Staat uw huidige koopwoning reeds te koop?
O
Ja
O
Nee
O. Niet van toepassing

03a.

Bent u woonachtig in Lierop?
O
Ja
O
Nee

03b

Zou u in de toekomst in Lierop willen (blijven) wonen?
O
Ja
O
Nee
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04.

Binnen welke termijn wilt u een (andere) woning in Lierop?
O
Binnen 1 á 2 jaar
O
Binnen 3 á 4 jaar
O
Binnen 5 á 6 jaar
O
Later

05

Zoekt of wilt u dan een huur- of koopwoning?
O
Huurwoning
O
Koopwoning

06

Wat voor woning zoekt of wilt u? (Zie begrippenlijst)
O
Starterswoning voor 1 of 2 personen
O
Eengezinswoning
O
Twee onder een kapwoning
O
Zelfbouwkavel
O
Seniorenwoning
O
Kangoeroe/mantelzorgwoning
O
Belangstelling deelname in een CPO-project

07a

Verwacht u in uw volgende woonsituatie meer zorg nodig te hebben?
O
Ja, ga verder met vraag 07b
O
Nee, ga verder met vraag 08

07b

Indien u denkt meer zorg nodig te hebben denkt u dan aan?
O
Henricushof
O
Elders, eventueel toelichten b.v:……………………………………………….

08

Staat u bij een woningcorporatie als woningzoekende ingeschreven?
O
Ja, ga verder naar vraag 09
O
Nee

09

Bij welke woningcorporatie staat u ingeschreven?
O
Wocom
O
Mooiland
O
Bergopwaarts
O Andere corporatie nl:…………………………………..…………………………...

Dorpscoöperatie Lierop Leeft stelt het zeer op prijs dat u uw medewerking verleent aan
het invullen van deze vragenlijst en wil u hiervoor hartelijk danken. Heeft u nog
suggesties, tips en/of een toelichting dan kunt u deze hier aangeven…………...………..…
………………………………………………………………………………………………………..
De uitslag van de enquête wordt t.z.t. via Lierop Leeft en Slaponline bekend gemaakt.
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Begrippenlijst enquête woningbehoefte in Lierop

Starterswoning

Deze woning is bedoeld voor starters op de
woningmarkt en is meestal klein en betaalbaar.

Eengezinswoning

De woning is bedoeld voor bewoning door 1
persoon en zijn of haar eventuele gezin.

Twee-onder-een kapwoning

Een woning in een reeks van twee gelijksoortige
woningen met voor- en achtertuin met vaak een
garage die soms twee aan twee gekoppeld zijn.

Zelfbouwkavel

De koper van de grond geeft zelf opdracht tot
ontwerp en bouw van de woning, binnen de
grenzen die er voor de kavel gelden.

Seniorenwoning

Een woning voor ouderen, die zich nog goed
zelfstandig kunnen redden, waarbij de vertrekken
meestal gelijkvloers en zonder drempels zijn.
Meestal zijn er speciale voorzieningen
aangebracht, maar is men niet verbonden met
steunpunt voor zorg. Wel kan er zorg op afspraak
(thuiszorg) worden geleverd.

Kangoeroe/mantelzorgwoning

Een vaak tijdelijke wooneenheid in de directe
nabijheid van of deel van een gezinswoning met
het doel mantelzorg en bescherming te kunnen
verlenen aan een min of meer afhankelijke ouder of
kind.

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
(C.P.O.)

Er is sprake van een C.P.O. als een groep
particulieren, georganiseerd in een verenging of
stichting, een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk
in eigen beheer met zelfgekozen partners en
zonder winstoogmerk een (woning)bouwproject
ontwikkelt en realiseert.
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