Hof van Drechtje in Hoogkarspel

Disclaimer
Deze PowerPoint is enkel voor eigen gebruik. Het
verspreiden/delen van deze presentatie met (commerciële) partijen
is niet toegestaan zonder toestemming van Knarrenhof®

Resultaat enquête (1)
Deelnemers Drechterland:

Waar woont u nu

• Enquête is door 53 huishoudens ingevuld.

• 66 % komt uit Hoogkarspel,

Wie bent u:
• 85% betreft echtparen.
• De leeftijd ligt tussen de 50 en 86 jaar.
• Gemiddelde leeftijd is 69 jaar

• 30 % komt uit de omgeving (rode sterretjes).
• 4 % komt van wat verder weg.

Resultaat enquête (2)
Wat wilt u?:

Hoe snel?

• 60 % wil wonen op de locatie aan de Anjerstraat

• 20 huishoudens wil binnen 3 jaar verhuizen

• 30% heeft misschien interesse om op de locatie te wonen

• 21 huishoudens over 3 tot 5 jaar

Een goede score om door te gaan!

Type woningen
Op de locatie komen minimaal 20 woningen. De enquête laat een
mix van woningtypes zien. In het schema hieronder is globaal
aangegeven hoe de bandbreedte kan worden per type woning. De
definitieve verdeling hangt ook samen met de grondovereenkomst
met de gemeente, de afspraken met de woningcorporatie Het
Grootslag en de ontwikkeling van de bouwkosten.

Waarom niet?
Te dicht bij sportvelden. Te ver weg van de winkels. Is er voldoende
zonlicht? Aandachtspunt om rekening mee te houden.

Type woning
Sociale huur
Midden dure huur
Goedkope koop woning
Midden koopwoning
Midden plus koopwoning

%
15-20%
15-20%
5-10%
30-35%
25-30%

Resultaat enquête (3)
Het Hofhuis:

Autobezit en autodelen:

• Het hofhuis is in een woordenwolk weergegeven. Hoe
vaker een woord voorkwam hoe groter de letters.

• Niemand neemt 2 auto’s mee

• Het hofhuis is voor u een mooie ontmoetingsplek voor
muziek, een kaartje leggen, samen koken, klussen of een
feestje te bouwen.

• Bijna 70% staat open voor autodelen, waardoor mogelijk nog
minder eigen auto’s op de parkeerplaats komen te staan.

• 81% neemt 1 auto mee

Dank voor al uw vragen en reacties.
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