
 

Werkgroep Wonen Dorpsvisie Dalen – resultaten enquête 

De werkgroep Wonen bedankt iedereen die de enquête over de behoefte aan huur/koopwoningen in Dalen heeft 
ingevuld. Met de resultaten hebben we concreet in beeld wat jongeren/inwoners in de leeftijd 18- 35 jaar wenselijk 
vinden. Op 8 april presenteerden wij de resultaten aan onze samenwerkingspartners op het gebied van Wonen. Dit zijn 
o.a. de Gemeente, Woningstichting Domesta, de aannemers, ontwikkelaars en de makelaar. 

In februari heeft er een poll op Facebook gestaan waarin jongeren onder de 35 jaar konden aangeven woningzoekende te 
zijn in Dalen. Het ging daarbij om zowel huur- als koopwoningen. In totaal reageerden 93 personen, waarbij 31 aangeven 
een huurwoning te zoeken en 62 een koopwoning. Vervolgens is onder deze groep een enquête afgenomen. Hierbij de 
resultaten van deze enquête . 

 

Huurwoning 

De belangrijkste bevindingen zijn: 

• Beneden de leeftijd van 25 jaar zoekt men een appartement voor zichzelf met een huurprijs van kleiner dan €500,00 
per maand. De Kieftenhof is voor deze leeftijdsklasse een optie (ruim 70%). 

• Een gezinswoning (rijtjeswoning) wordt gezocht door ruim 80% van de 30 plussers. 
• 24-29 jaar is verdeling gezinswoning vs. appartement gelijk. De gezinssamenstelling is hierin leidend. 
• Meer dan 50% is langer dan 2 jaar op zoek naar een huurwoning in Dalen. 
• Ruim 50% ziet de Kieftenhof als een optie wanneer de leeftijdsgrens wordt afgeschaft. 
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Huurprijs vs. leeftijd 

18-23 jaar 24-29 jaar 30-35 jaar



Koopwoning 

 
Rijtjeswoning 2^1 kap Vrijstaand Nieuwbouwproject 

18-23 jaar 
75% 

 
Prijsklasse €100.000-150.000  

25% 
 

Prijsklasse €150.000-€200.000 
 

                         75% 

 
2 appartement – 1 2^1 kap 

24-29 jaar 
 

83% 
Prijsklasse €150.000-€200.000 (3) 

€200.000-€250.000 (7) 

17% 
 
Prijsklasse €250.000-€300.000 

83% 
9 2^1 kap – 1 vrijstaand 

30-35 jaar 
 

22% 
 

Prijsklasse <€250.000 
78% 

Prijsklasse: <€300.000 (4)  
>€300.000 (3) 

89% 
1 2^1 kap – 7 vrijstaand 

 

De belangrijkste bevindingen onder de koopwoning zoekenden zijn: 

• Er is veel vraag naar 2 onder 1 kap vanaf leeftijd van 24 jaar en ouder. 
• Beneden de 24 jaar is op zoek naar rijtjeswoning (75%) in prijsklasse <€150.000. 
• 30 jaar en ouder zoekt over het algemeen een vrijstaande woning vanaf een prijsklasse van €250.000. 
• Men is niet langer dan 3 jaar op zoek naar een koopwoning. 
• 84% is geïnteresseerd in een nieuwbouwproject. 
• 80% mensen zijn bereid om eigen woning te bouwen ism gemeente, aannemers en medebouwers. 

 



Hoe verder? 
 
Afgesproken is dat elke partij vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid met de achterban zoekt naar mogelijkheden om 
te werken aan meer betaalbare woningen voor jongeren. 
Concreet:  

• De gemeente bespreekt op bestuurlijk en ambtelijk niveau de resultaten van deze enquête. 
• Woningstichting Domesta bespreekt of er toch meer huurwoningen kunnen komen in Dalen. Zoals blijkt uit de 

enquête is hier behoefte aan. 
• De ontwikkelaars houden contact met elkaar en de werkgroep Wonen om in te spelen op ontwikkelingen. Ook de 

werkgroep Duurzaamheid van Dorpsvisie Dalen wordt zo mogelijk betrokken. 
• De werkgroep Wonen inventariseert de wensen van jongeren en legt de verbinding tussen beleidsmakers, 

beleggers en andere betrokkenen bij Wonen.  
• De werkgroep Wonen roept jongeren op zich te laten inschrijven bij Domesta. Hiermee krijgt de Woningstichting 

meer zicht op de behoefte. Dan kunnen we samen misschien stimuleren dat de woningstichting sociale 
woningbouw kan realiseren. 

 

Hebben jullie ideeën, vragen, concrete wensen? Laat het ons weten marlousduursma@gmail.com  of riet.muller@ziggo.nl 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Wonen voor alle leeftijden in Dalen 

Riet Muller en Marlous Duursma 
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