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Heeft u belangstelling in een woning?  
○  Ja 
○  Nee, maar ……………..  
 
Naar wat voor een woning bent u op zoek?  
○  Starterswoning  
○  Twee-onder-een-kap woning 
○  Levensloopbestendige woning 
 
In welke prijsklasse ben je op zoek? 
○   150.000 – 200.000 
○   200.000 – 250.000  
○   250.000 – 300.000 
○   300.000 – 350.000 
○   nog geen idee 
 
Welke opleverdatum is voor jou/jullie het meest ideaal?  
○   Het liefst zo snel mogelijk 
○   Begin 2021  
○   Eind 2021 
○   Begin 2022  
○   Eind 2022 
 
Voor mij is de ideale kavelgrootte/meest gunstige perceeloppervlak:  
○   <150 m2  
○   150 – 250 m2  
○   250 – 350 m2  
○   >350 m2  
○   Groo e kavel niet van belang 
○   Nog geen idee 
 
Voor mij is het ideale woonoppervlak:  
○   80 – 100 m2 
○   100 – 120 m2 
○   120– 140 m2  
○   >140 m2  
○   Nog geen idee 
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De grootte van de tuin is voor mij:  
○   Zeer van belang, het liefst zo groot mogelijk. 
○   Belangrijk  
○   Van ondergeschikt belang. 
 
Wat is mijn mening met betrekking tot parkeerplek?  
○   Het liefst zoveel mogelijk, ook al gaat dit ten koste van een groene omgeving.  
○   Ik moet voor de deur kunnen parkeren.  
○   Liever groen in de buurt van mijn huis, ook al moet ik hiervoor verder weg parkeren. 
 
Hoe belangrijk is een energieneutraal huis (laag energieverbruik)?  
○   Heel belangrijk, ook al is het duurder. 
○   Belangrijk, maar zou er niet extra voor willen betalen. 
○   Niet van belang, ik investeer mijn geld liever in andere zaken van het huis.  
 
Ik wil mijn woning graag zelf bouwen of meedoen in een groep?  
○   Zelf bouwen  
○   Meedoen in een groep  
○   Ik sta voor beide open  
 

Wil jij aangesloten worden bij de verdere ontwikkeling van het woningplan “Groene Pijl”?  
○   Ja, mijn naam is …………………….…. 
     Mail  ………….……………………………… 
     Telefoonnummer  ……………………. 
○   Nee  

 

Ruimte voor opmerkingen: 

 


