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Inleiding

HBO De Peel is een stichting en heeft geen leden, maar zij vertegenwoordigt alle 
huurders van Bergopwaarts. HBO De Peel is lid van de Woonbond en in samenwerking 
hebben wij dit onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek gaat over de mening van 
bewoners over de betaalbaarheid, verhuismogelijkheden, energie(besparing) en de 
dienstverlening van Bergopwaarts. Ook is de vraag gesteld of bewoners interesse 
hebben om deel te nemen aan het bestuurd van HBO De Peel

Verspreiding onderzoek
Omdat HBO De Peel alle huurders vertegenwoordigt is het ook van belang dat zij weet 
wat er speelt onder de huurders. Daarom is deze vragenlijst uitgezet onder de 5000 
huurders. De vragenlijsten zijn schriftelijk verspreid via het contactblad Huurders 
informatie van HBO De Peel. De vragenlijst kon men terugsturen met een 
retourenveloppe van de Woonbond. Ook was het mogelijk om de vragenlijst via de QR-
code of link online in te vullen. Er zijn 401 vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons 
van 8%. 

Deze rapportage
In dit document hebben wij de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. De 
resultaten zijn per onderwerp gerapporteerd. In de bijlage staat de volledige 
onderzoeksverantwoording.  



Resultaten 
Bewonersraadpleging
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Samenvatting
De opvallendste resultaten per onderdeel 

1
Algemeen

401 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld
De meeste bewoners zijn 51-74 jaar, 

bijna de helft van de bewoners is alleenstaand en 1 op de 10 heeft 

thuiswonende kinderen. 

2
Betaalbaar-

heid

Iets meer dan een kwart vindt de huur t.o.v. het inkomen te hoog
1 op de 10 maakt zich (vaak) zorgen om het betalen van de huur.

3
Verhuis-

wensen

Ongeveer 1 op de 6 bewoners is op zoek naar een woning
Van hen zijn de meesten langer dan 1 jaar op zoek. Een grote meerderheid van de 

woningenzoekende zoekt binnen de regio Deurne/Asten. 

4
Energie

Bewoners zijn niet zo tevreden over de energiezuinigheid en isolatie 
Bewoners zijn tevreden over de kwaliteit van de woning in het algemeen. Niet alle 

bewoners hebben zonnepanelen, dat willen ze wel graag. Bewoners vinden 

energiebesparing belangrijk en denken dat de energiekosten dalen als de isolatie 

van de woning wordt verbeterd. 

5
Dienst-

verlening

Bewoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van Bergopwaarts
Drie kwart van de bewoners heeft weleens een klacht gemeld en 1 op de 5 is niet 

tevreden over de afhandeling hiervan. 5
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Algemeen: over de bewoners
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Het merendeel van de bewoners zit in de leeftijdsgroep 51-74 jaar
Bijna de helft van de bewoners is alleenstaand; 1 op de 10 heeft thuiswonende kinderen

V: Wat is uw leeftijd? (n=395)

V: Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=397)

V: In welk type woning woont u? (n=400) 

Samenstelling huishouden

0%

5%

7%

53%

34%

1%

Jonger dan 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 50 jaar

51 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Deze vraag beantwoord
ik liever niet

Leeftijd van de huurder 

43%

6%

45%

5%

1,3%

Alleenstaand

Alleenstaand met
thuiswonende

kind(eren)

Gehuwd of
samenwonend

Gehuwd of
samenwonend met

thuiswonende
kind(eren)

Anders, namelijk:

Type woning

67%

23%

3%

8%

Eengezinswoning

Flat, appartement,
portiekwoning,
maisonnette,

Boven- of
benedenwoning

Anders, namelijk:
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Betaalbaarheid: hoe ervaren 
bewoners de woonlasten?
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Ruim een kwart vindt de huur t.o.v. het inkomen te hoog; 1 op de 10 
maakt zich (heel) vaak zorgen de huur niet te kunnen betalen

Huur ten opzichte van het inkomen huishouden

V: Hoe vindt u de huur van de woning ten opzichte van het inkomen van uw huishouden? (n=400)

V: Maakt u zich zorgen dat u de huur niet kunt betalen? (n=400)

28%

68%

1%

3%

Hoog

Redelijk

Laag

Geen mening

Zorgen om de huur niet te kunnen betalen

4%

6%

31%

51%

9%

Heel vaak

Vaak

Soms

(bijna) nooit

Zeg ik liever niet
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Verhuiswensen van bewoners
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Ongeveer 1 op de 6 bewoners is op zoek naar een woning
Van hen zijn de meesten langer dan 1 jaar op zoek; in de regio Deurne/Asten

15%

85%

Ja Nee

30%

42%

18%

11%

Minder dan 1 jaar

Tussen 1 en 3 jaar

Tussen 3 en 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Periode op zoek naar een andere woning

Op zoek naar 

een andere woning 

Type woning dat wordt gezocht

54%

29%

25%

10%

Seniorenwoning

Appartement

Gezinswoning

Anders, namelijk:

Let op resultaten indicatief, vanwege kleine n (n=59)

Huur- of koopwoning?

Van de 59 bewoners die op zoek zijn naar een woning zoeken er

52 een huurwoning (91%) en 8 zoeken een koop- of huurwoning 

(14%). Meerdere antwoorden waren mogelijk op deze vraag.

V: Bent u op zoek naar een andere woning? Hiermee bedoelen we dat u op zoek bent naar woningen en reageert op interessante woningen. (n=401)

V: Hoe lang bent u nu op zoek naar een woning? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=57, alle respondenten die op zoek zijn naar een andere woning)

V: Bent u op zoek naar een huur- of een koopwoning? (n=57, alle respondenten die op zoek zijn naar een andere woning)

V: Wat voor soort woning zoekt u? (n=59, alle respondenten die op zoek zijn naar een andere woning)

V: Waar bent u op zoek naar een woning? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=59, alle respondenten die op zoek zijn naar een andere woning)

Waar op zoek naar een woning

80%

14%

8%

Regio
Deurne/Asten

Buiten de regio
Deurne/Asten

Geen voorkeur
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Energie(besparing): in welke mate 
zijn bewoners bezig met 
energiebesparing?



3%6% 20% 20% 36% 14%
Tevredenheid over de isolatie van

uw woning

geen mening of niet van toepassing Heel ontevreden

Ontevreden Neutraal

Tevreden Heel tevreden

Bewoners zijn tevreden over de kwaliteit van de woning; maar 
minder tevreden over de energiezuinigheid en isolatie 
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Mening over de volgende onderwerpen

**

Mening over de volgende onderwerpen

V: Wat is uw mening over de volgende onderwerpen? (n=387)

V: In welke mate bent u tevreden over de isolatie van uw woning? (n=395)

V: Denkt u dat uw energiekosten omlaag gaan als de woningisolatie verbeterd wordt? (n=392)

5%

9%

2%

6%

9%

14%

12%

18%

37%

30%

35%

24%

De kwaliteit van uw woning als
geheel

De energiezuinigheid van uw
woning

geen mening of niet van toepassing
slecht
onvoldoende
niet onvoldoende, niet voldoende
voldoende
goed

13%2%11% 18% 29% 27%
Gaan energiekosten omlaag als de
woningisolatie verbeterd wordt

geen mening of niet van toepassing Zeker niet

Waarschijnlijk niet Misschien

Waarschijnlijk wel Zeker wel

Meer dan de helft denkt dat de energiekosten dalen als de isolatie wordt verbeterd
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Bewoners vinden energiebesparing belangrijk; ze willen meer 
inzicht in het energieverbruik en staan er voor open maatregelen 
te nemen

Belangstelling om energie te besparen

10%

18%

20%

20%

13%

2%

2%

3%

4%

46%

1%

3%

4%

6%

18%

6%

16%

15%

17%

7%

35%

35%

32%

30%

6%

47%

25%

25%

24%

11%

Ik vind energiebesparing in mijn huis erg belangrijk

Ik wil thuis meer inzicht in mijn energieverbruik

Ik wil thuis energiebesparende maatregelen nemen

Ik ben geïnteresseerd in info over energiebesparing

Energiebesparing interesseert mij niet

geen mening/n.v.t. zeer mee oneens mee oneens niet oneens/niet eens mee eens zeer mee eens

Top 2
(mee eens + 

zeer mee eens)

82%

60%

57%

54%

17%

V: We willen graag weten of u belangstelling heeft om zelf energie te besparen. Daarom leggen we u een aantal stellingen voor. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens met de volgende 

stellingen? (n=386)
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Dienstverlening Bergopwaarts:
tevredenheid over bereikbaarheid 
en klachtafhandeling
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De meeste bewoners zijn tevreden over de bereikbaarheid van 
Bergopwaarts; drie kwart heeft weleens een klacht gemeld 

1 op de 5 is niet tevreden over de afhandeling van de melding

73%

27%

Ja Nee

23%

45%

14%

11%

7%

0%

Heel tevreden

Tevreden

Niet ontevreden, niet tevreden

Ontevreden

Heel ontevreden

Bergopwaarts heeft de melding
(nog) niet afgehandeld

Tevredenheid over afhandeling

Klacht ingediend?

V: In welke mate bent u tevreden over de bereikbaarheid van Bergopwaarts? (n=390)

V: Heeft u weleens een klacht gemeld bij Bergopwaarts? (n=396)

V: In hoeverre bent u tevreden over de afhandeling van uw melding van Bergopwaarts? (n=284)

Tevredenheid bereikbaarheid 

Bergopwaarts

19%

54%

17%

5%

4%

0%

Heel tevreden

Tevreden

Niet ontevreden, niet tevreden

Ontevreden

Heel ontevreden

Bergopwaarts heeft de melding
(nog) niet afgehandeld
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Bewonersbetrokkenheid bij HBO De Peel
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De belangrijkste onderwerpen zijn wat bewoners betreft betaalbare 
huren, energiezuinige woningen en de woonomgeving

52%

50%

49%

46%

45%

40%

9%

Betaalbare woonlasten

Energiezuinige woningen

Een nette, schone en veilige
woonomgeving

Voldoende woningen voor ouderen

Goed onderhouden woningen

Voldoende woningen voor jongeren

Anders, namelijk

Een greep uit toelichtingen bij anders, namelijk:

Belangrijkste onderwerpen waar HBO De Peel aandacht 

moet schenken: 

V: Aan welke onderwerpen zou HBO De Peel naar uw mening met name aandacht moeten schenken? (n=385)

• “Zonnepanelen zo snel mogelijk.”

• “Voldoende woningen voor elke leeftijdscategorie.”

• “Ons huis is vochtig en koud, vocht kruipt in de muren 

omhoog.”

• “Meer invalide parkeerplaatsen.”

• “Meer groen en minder auto's/parkeerplaatsen in 

woonomgeving.”

• “Geluidsisolatie.”
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6% wil het bestuur (misschien) versterken; dit hangt voor 
sommigen af van o.a. wat de werkzaamheden zijn

V: Het bestuur van HBO De Peel is op zoek naar huurders die actief de belangen van alle huurders van HBO De Peel willen behartigen. Wilt u eventueel in het bestuur van HBO De Peel 

actief zijn en daarmee het bestuur willen helpen en versterken? (n=368) 

Zou u het bestuur willen versterken?

1% 5%

92%

2%

Ja Misschien Nee Hangt ervan af, namelijk:

Hangt ervan af, namelijk:

• “Wat de werkzaamheden zijn.”

• “Helpen wel als dat nodig is.”

• “Wil wel contactpersoon voor bewoners uit Delft 

zijn.”

• “Tijdsinvestering.”

• “Wij huren een woning van Bergopwaarts in Delft.”



Bijlage
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Onderzoeksverantwoording

Doelgroep: 

Huurders van Bergopwaarts

Uitvoering veldwerk: 

eind december’21 – eind februari ‘22

Respons: 

401 huurders van  

De aantallen (n) kunnen per vraag verschillen, 

doordat niet alle vragen door alle huurders zijn 

ingevuld.

Uitvoer:

Online vragenlijst: 21 vragen

Gemiddelde invulduur:

6 minuten
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