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Plaatselijk Belang Nuis/Niebert is nieuwsgierig wat de wensen zijn van de inwoners en 
eventuele toekomstige bewoners, die op zoek zijn naar een woning in onze dorpen. Waar is 
men naar op zoek, wat voor soort woning zoekt men en op welke termijn. We denken dan 
vooral aan de jongere en aan de oudere bewoners. 
 
Deze enquête is een vervolg op de vragen die zijn gesteld tijdens de keukentafelgesprekken 
die zijn gehouden in 2007 en die zijn verwerkt in de dorpsvisie. Daarnaast is de gemeente 
Marum op dit moment bezig met het ontwerpen van een lokale woonvisie. De uitslag van 
deze enquête kan daarbij (hopelijk) aan bijdragen. 
 
Nuis/Niebert, september 2009 
 
 
 
 
 
 
Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk.  
 
Toelichting uitslag 
- Opmerkelijk is dat vooral de jongeren (25%) én de ouderen (56%) hebben 
gereageerd. 34% is dan ook op zoek naar een seniorenwoning. 
- 85% van de respondenten woont al langer dan 15 jaar in Nuis/Niebert. 
- Belangrijkste redenen om in N/N te blijven zijn ‘Natuur en omgeving’, ‘de 
gemeenschap’ en ‘vrienden en kennissen’. 
- 75% van de respondenten woont momenteel in een vrijstaande woning. 
  
 
 
 
 



1. Wat is uw leeftijd ?   
  tot 25 jaar      25% 
  Tussen de 26 en 35 jaar    0% 
  Tussen de 36 en 45 jaar    6% 
  Tussen de 46 en 55 jaar    13% 
  Tussen de 56 en 65 jaar    0%  
  65 jaar en ouder     56% 

 
2. Hoe lang woont u al in Nuis/Niebert? 

  Korter dan 5 jaar     7,5% 
  Tussen de 5 en 10 jaar    0% 
  Tussen de 10 en 15 jaar    7,5% 
  Langer dan 15 jaar     85% 

 
3. Wat zijn voor u de redenen om in Nuis/Niebert te  blijven wonen?  
(meerdere keuzes mogelijk)  

  Familie       6 
  Vrienden en kennissen    10 
  Werk       3 
  De gemeenschap     10  
  Natuur en omgeving     13 
  Rust       4 
  Geen bijzondere reden    1 
  Anders, namelijk          3 (namelijk: geboren en 

getogen, vriendin woont in het dorp, samenwonen) 
 

4a. In welke woonsituatie bevindt u zich momenteel?   
 zelfstandig wonend: alleen/met partner  7 
 inwonend bij ouders of familie    4 
 huurwoning      - 
 koopwoning      10 
 anders, namelijk met gezin, op boerderij  2 

 
4b. In wat voor type woning woont u momenteel? 

 rijtjeswoning      8% 
 helft van dubbel woonhuis    8% 
 vrijstaande woning     75% 
 anders, namelijk           9% 

 
4c. Indien u nu een koopwoning heeft, wat is dan de  WOZ-waarde van uw 
woning?  

  minder dan € 150.000,-    11% 
  € 150.000,- tot € 200.000,-    11% 
  € 200.000,- tot € 300.000,-    67% 
  meer dan € 300.000,-     11% 

 
4d. Indien u nu in een huurwoning woont, wat is dan  de huur per maand? 

  minder dan € 500,-     0 
 € 500,– tot € 750,-     0 
 € 750,– tot € 1.000,-     0 
  meer dan € 1.000,-     0 

 



 
5a. Zoekt u een andere woning, of wilt u in de toek omst een andere woning? 
(meerdere keuzes mogelijk) 

  Ja, ik wil zelfstandig wonen    5 
  Ja, mijn huidige woning is te klein   1 
  Ja, mijn huidige woning is te groot   5 
  Ja, ik wil een koopwoning    5 
  Ja, maar om een andere reden,    5 namelijk leeftijd 3x, 

gelijkvloers, samenwonen  
  

5b Voor hoeveel personen zoekt u op termijn een and ere woning?   
  1        3 
  2        10 
  3        - 
  4        - 
  5        - 
  meer dan 5      - 

 
 
6. Welk type woning wilt u het liefst betrekken (en  is haalbaar) voor u binnen 
vijf à tien jaar? 

  Rijtjeswoning      0% 
  Helft van dubbel woonhuis    28% 
  Seniorenwoning     34% 
  Zorgwoning      0% 
  Appartement      11% 
  anders,        27% namelijk kleine 

woning, vrijstaand (2x), vrijstaand met hobbyruimte, starterswoning 
 

 
7. In welke prijsklasse zoekt u een woning ? 
Prijsklasse koopwoning 

  minder dan € 150.000,-    36% 
  € 150.000,- tot € 200.000,-    54% 
  € 200.000,- tot € 300.000,-    10% 
  meer dan € 300.000,-     0% 

 
Huurwoning met een huur per maand 

  minder dan € 500,-     72% 
  € 500,– tot € 750,-     28% 
  € 750,– tot € 1.000,-     0% 
  meer dan € 1.000,-     0% 

 
 
8. Staat u op dit moment als woningzoekende ingesch reven ? 

  nee (ga verder met vraag 9).    82% 
  ja:        18% 

 
8a. bij wie ingeschreven:  

  woningcorporatie (3x)    /   makelaar /   anders       
 



8b. voor wat ingeschreven: 
  huurwoning /   koopwoning /   seniorenwoning /   appartement (2x) 

 
8c. hoe lang bent u al ingeschreven :       

 
 
9. Binnen welke termijn wilt u wonen in een andere woning? 

  Binnen 1 jaar      0% 
  Tussen 1 jaar en 3 jaar    35% 
  Tussen 3 jaar en 6 jaar    35% 
  Over meer dan 6 jaar     30% 

 
 
10. Kent u ex-inwoners, die graag terug zouden will en naar Nuis/Niebert? 

  Ja      /         nee  
Zo ja, verzoeken wij u om hen te informeren over deze inventarisatie naar 
woonbehoefte in Nuis/Niebert en indien gewenst een enquêteformulier te 
verstrekken. Als u dit niet zelf kunt realiseren, vragen wij u om de naam, het adres of 
e-mail adres en het telefoonnummer te vermelden van deze perso(o)n(en). 
 
 
 
 
Algemene opmerkingen die genoteerd zijn:   
 
- “starterswoningen zodat de jeugd in Nuis/Niebert blijft wonen” 
- “Graag starterswoningen” 
- “Heerlijk wonen, zoland we gezond zijn” 
- “Voorkeur seniorenwoning Coenderslaan” 
- “Coenderslaan; levensloopbestendige woningen (zow el koop als huur)” 
 


