
 

 

 

Introductie 
 

Welkom bij deze vragenlijst. Als Bestuur van HBO de Peel zijn wij benieuwd naar uw 

woonbeleving. 

 

Dit geeft ons een beter beeld wat er speelt onder de huurders 

We gebruiken de resultaten om advies te geven aan de gemeente en Bergopwaarts. Zo 

kunnen we duidelijker spreken namens u, de huurder. 

 

U kunt de vragenlijst op papier invullen of digitaal 

Vul de vragenlijst op papier in, scheur de ingevulde vragenlijst uit het blad en stuur deze 

op in de bijgevoegde retourenveloppe. Wilt u de vragenlijst digitaal invullen? Vul dan 

deze link in: https://nl.research.net/r/HBOdepeel of scan de QR-code op deze pagina.  

 

Anoniem meedoen 

De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Uw mening en de door u 

ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door HBO de Peel en de 

Woonbond en met geen enkele andere partij gedeeld.  

 

Heeft u vragen, neem dan contact op met bestuur@hbopeel.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.research.net/r/HBOdepeel


 

 

Algemeen 

1. Wat is uw leeftijd? 

 Jonger dan 25 jaar 

 25 - 34 jaar 

 35 - 50 jaar 

 51 - 74 jaar 

 75 jaar of ouder 

 Deze vraag beantwoord ik liever niet 
 

2. In welk type woning woont u? 
 Flat, appartement, portiekwoning, maisonnette,  
 Boven- of benedenwoning 

  Eengezinswoning (rijtjeswoning, twee-onder-een-kap, hoekwoning)  
  Anders, namelijk: ……………………. 
 

3. Wat is de samenstelling van uw huishouden? 
Kinderen die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u niet tot het 

huishouden rekenen. 

  Alleenstaand         
  Alleenstaand met thuiswonende kind(eren) 
  Gehuwd of samenwonend       
  Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kind(eren) 
  Anders, namelijk: ……………………………… 

Betaalbaarheid 

4. Hoe vindt u de huur van de woning ten opzichte van het inkomen van uw 
huishouden? 

   Hoog 
   Redelijk 
   Laag 
   Geen mening 

 

5. Maakt u zich zorgen dat u de huur niet kunt betalen? 
    Heel vaak 
    Vaak 
    Soms 
    (bijna) nooit 
    Zeg ik liever niet 



 

 

Beschikbaarheid 

6. Bent u op zoek naar een andere woning? 

Hiermee bedoelen we dat u op zoek bent naar woningen en reageert op interessante 

woningen.  

        Ja > door naar vraag 7 

        Nee > door naar vraag 11 

7. Hoe lang bent u nu op zoek naar een woning? 

 Minder dan 1 jaar 

 Tussen 1 en 3 jaar 

 Tussen 3 en 5 jaar 

 Meer dan 5 jaar 

 

8. Bent u op zoek naar een huur- of een koopwoning? 

 Huurwoning 

 Koopwoning 

 

9. Wat voor soort woning zoekt u? 

 Gezinswoning 

 Appartement 

 Seniorenwoning / levensloopbestendige woning 

 Anders, namelijk:________________________ 

 

10. Waar bent u op zoek naar een woning? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Regio Deurne/Asten 

 Buiten de regio Deurne/Asten 

 Geen voorkeur (exclusief antwoord) 

 

 
 
 
 
 



 

 

Energiebesparing en verduurzaming 
 

11. Wat is uw mening over de volgende onderwerpen?  
1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = niet onvoldoende, niet voldoende, 4 = voldoende, 5 = goed 

 
De kwaliteit van uw woning als geheel      1   2   3   4   5        Geen mening 
De energiezuinigheid van uw woning                                    1   2   3   4   5        Geen mening 

 
12. In welke mate bent u tevreden over de isolatie van uw woning? 

 Heel ontevreden 

 Ontevreden 

 Neutraal 

 Tevreden 

 Heel tevreden 

 Weet niet / niet van toepassing 
 

13. Denkt u dat uw energiekosten omlaag gaan als de woningisolatie verbeterd 
wordt? 

 Zeker niet 

 Waarschijnlijk niet 

 Misschien 

 Waarschijnlijk wel 

 Zeker wel 

 Weet niet / niet van toepassing 
 

14. 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? 
 
1 = zeer mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = niet oneens/niet eens, 4 = mee eens, 5 = zeer mee eens 

Ik vind energiebesparing in mijn huis erg belangrijk 1   2   3   4   5        Geen mening/n.v.t. 

Ik wil thuis meer inzicht in mijn energieverbruik  1   2   3   4   5        Geen mening/n.v.t. 

Energiebesparing interesseert mij niet   1   2   3   4   5        Geen mening/n.v.t. 

Ik ben geïnteresseerd in info. over energiebesparing 1   2   3   4   5        Geen mening/n.v.t. 

Ik wil thuis energiebesparende maatregelen nemen 1   2   3   4   5        Geen mening/n.v.t. 

 

 

 

      



 

 

Bereikbaarheid Bergopwaarts 
 

15. In welke mate bent u tevreden over de bereikbaarheid van Bergopwaarts?  
  Heel ontevreden 
  Ontevreden 
  Niet ontevreden, niet tevreden  
  Tevreden 
  Heel tevreden 
  Bergopwaarts heeft de melding (nog) niet afgehandeld 
 

16. Heeft u weleens een klacht gemeld bij Bergopwaarts? 
  Ja > door naar vraag 17 
  Nee > door naar vraag 18 
 

17. In hoeverre bent u tevreden over de afhandeling van uw melding van 
Bergopwaarts?  
  Heel ontevreden 
  Ontevreden 
  Niet ontevreden, niet tevreden  
  Tevreden 
  Heel tevreden 
  Bergopwaarts heeft de melding (nog) niet afgehandeld 
 

Betrokkenheid HBO de Peel 
 

18. Aan welke onderwerpen zou HBO de Peel naar uw mening met name aandacht 
moeten schenken?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

 Betaalbare woonlasten  

 Een nette, schone en veilige woonomgeving  

 Energiezuinige woningen   

 Goed onderhouden woningen  

 Voldoende woningen voor jongeren  

 Voldoende woningen voor ouderen  

 Anders, namelijk: …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19. 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? 

 Ja 

 Misschien 

 Nee 

 Hangt ervan af, namelijk:______________________________________ 
 
 

20. Als u bij de vorige vragen heeft aangegeven dat u (misschien) wilt deelnemen 
aan het bestuur. Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met 
u op. 
We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. 

 Naam: 

 Adres: 

 Postcode: 

 Plaats: 

 E-mailadres: 

 Telefoonnummer: 
 

21. Heeft u nog andere opmerkingen? 
  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst! 


