Enquête toekomstige woningbouw Nispen
Tijdens de jaarvergadering van het Bewonersplatform Nispen in november 2016 kwamen er diverse
vragen met betrekking tot toekomstige woningbouw in Nispen.
Daarnaast worden er op dit moment door de Stichting Dorpshuis Nisipa plannen gemaakt voor
verhuizing naar het huidige kerkgebouw. Op 14 juni wordt door Stichting Dorpshuis Nisipa een aparte
bijeenkomst georganiseerd met betrekking tot deze plannen. Indien deze verhuizing plaatsvindt zal
er op de locatie van het huidige Nisipa ruimte komen voor woningbouw.
Omdat het Bewonersplatform graag een idee heeft van de woningbehoefte van de Nispenaren willen
wij u vriendelijk verzoeken onderstaande korte enquête in te vullen en bij voorkeur voor 13 juni,
doch uiterlijk 24 juni in te leveren op een van de volgende locaties:





Secretariaat Bewonersplatform, Oostmoer 44, 4709 BE Nispen
Dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8
Bakkerij Suykerbuyk, Dorpsstraat 64
Het Zuivelhuis, Essenseweg 52

Indien er in uw woning meerdere personen zijn die een enquête willen invullen dan zijn er extra
enquêteformulieren verkrijgbaar bij bovengenoemde inleverlocaties.
Het is overigens niet zo dat het Bewonersplatform bepaalt of en zo ja welk type woningbouw er in
Nispen zal plaatsvinden, maar op de momenten dat er aan het Bewonersplatform om de visie van de
Nispenaren wordt gevraagd willen we die zeker op een gefundeerde manier kunnen geven. Alvast
dank voor uw medewerking.
Enquête:
1. Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
O 18 – 24 jaar
O 25 – 34 jaar
O 35 – 44 jaar
O 45 – 54 jaar
O 55 – 64 jaar
O 65 – 74 jaar
O 75 – 84 jaar
O 85 + jaar
2. Heeft u op dit moment of de komende 10 jaar de wens om te verhuizen naar een andere
woning?
O Nee (U mag verder naar vraag 10)
O Ja
O Weet nog niet
3. Binnen welke termijn wilt u gaan verhuizen?
O 0 – 2 jaar
O 2 – 5 jaar
O 5 – 10 jaar
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4. Heeft u interesse in een koop- of huurwoning?
O Huurwoning
O Koopwoning
O Geen voorkeur
5. In het geval van een huurwoning, naar welke prijs per maand gaat uw voorkeur uit?
O tot € 400,- per maand
O € 400,- tot € 600,- per maand
O € 600,- tot € 800,- per maand
O € 800,- tot € 1000,- per maand
O meer dan € 1000,- per maand
6. In geval van een koopwoning, naar welke prijsklasse gaat uw voorkeur uit?
O € 100.000,- tot € 150.000,O € 150.000,- tot € 200.000,O € 200.000,- tot € 250.000,O € 250.000 tot € 300.000,O € 300.000 tot € 400.000,O Meer dan € 400.000,7. Waar gaat uw voorkeur naar uit?
O Bestaande woning
O Nieuwbouwwoning
O Bouwkavel / zelfbouwinitiatief
8. Naar welke soort woning gaat uw voorkeur uit?
O Appartement
O Rijwoning
O Twee-onder-één-kapwoning
O Vrijstaande woning
9. Heeft u specifieke wensen aan de woning?
O Gelijkvloers
O Tuin
O Anders,…………………………………………………………
10. Heeft u zelf nog aanvullingen of opmerkingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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