Tussentijdse uitslagen woonwensenenquete Nieuwegein
Gehouden december 2021
Deze woonwensen enquête is gestuurd naar alle mensen die ingeschreven staan voor een
Knarrenhof in Nieuwegein. 35 huishoudens hebben op deze enquête gereageerd. Gezien de
feestdagen is er minder dan normaal gereageerd op de woonwensen enquête, toch geeft
het een beeld, die herkenbaar is bij woonwensen enquêtes in andere plaatsen. De volgende
tussentijdse uitkomsten zijn er:
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71% wil in een Knarrenhof wonen in Nieuwegein, 28% wil misschien in een
Knarrenhof wonen in Nieuwegein.
88% van de mensen die de enquête hebben ingevuld, is geïnteresseerd in een
Knarrenhof op locatie Deventerschans.
34% wil binnen 2 jaar verhuizen, 57% tussen de 2 en 5 jaar en 8% pas op latere
termijn.
25% heeft voorkeur voor grondgebonden woning, 35% liefst
grondgebonden/appartement is ook een optie, 3% voorkeur appartement, 37% kiest
voor concept Knarrenhof met Hofhuys en gezamenlijke tuin (voor deze groep kan het
zowel een grondgebondenwoning als een appartement zijn).
Een koopwoning is voor 27 huishoudens interessant, 16 huishoudens geven aan
interesse te hebben in vrije sector huur, 9 ingeschreven huishoudens hebben
interesse in een sociale huurwoning.
Doorstroming: 68% heeft nu een koopwoning in Nieuwegein, 3% heeft vrije sector
huurwoning in Nieuwegein, 12% heeft sociale huurwoning in Nieuwegein en 17%
woont niet in gemeente Nieuwegein.
9% heeft geen auto en neemt zodoende ook geen auto mee, 91% geeft aan 1 auto te
hebben en mee te nemen naar de Knarrenhof, 0% heeft 2 auto’s.
49% van de geïnterviewden hebben interesse in een auto deelsysteem en om
daaraan mee te gaan doen. 51% is niet geïnteresseerd in een auto deelsysteem.
40% van de geenqueteerden is geïnteresseerd in een 45+ hof, 11% in een
meergeneratiehof en 49% heeft geen voorkeur, zolang er maar aandacht is voor
nabuurschap.
4 geïnterviewden hebben interesse om de trekkersgroep Nieuwegein te willen
versterken. 17 huishoudens geven aan wellicht trekker te willen worden en hebben
meer informatie nodig.

Dit zijn de eerste uitkomsten. We proberen nog de andere ingeschreven huishoudens te
benaderen om alsnog de woonwensenenquete in te vullen. Dan hopen we vervolgens een
totaal beeld te kunnen geven.

