Publieke raadpleging onder de inwoners van Bergen over de
woningbehoefte in Bergen
17 december 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 In welk soort woning woont u?" antwoordt 74% van de respondenten: "Koopwoning".
Op stelling 1.1 'Ik ben tevreden over mijn koopwoning/koopappartement' antwoordt in totaal 100%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". Het meest gekozen antwoord (75%) is: "Zeer mee eens".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2 Bent u momenteel actief op zoek naar een (andere) woning?" antwoordt 100% van de
respondenten: "Nee, ik ben niet actief op zoek".
Bij vraag "3 Hoe kan de rij voor een huurwoning het best worden ingekort in Bergen?" wordt "Door
huurwoningen bij te bouwen" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%).
"Door het bouwen van Tiny Houses" scoort echter gemiddeld het hoogst (2,4).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBergen, waarbij 17 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Woningbehoefte in Bergen
1 In welk soort woning woont u?
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Op vraag "1 In welk soort woning woont u?" antwoordt 74% van de respondenten: "Koopwoning".

Anders, namelijk:
•

Huurwoning boven de zaak
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1.1 'Ik ben tevreden over mijn
koopwoning/koopappartement'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1.1 'Ik ben tevreden over mijn koopwoning/koopappartement' antwoordt in totaal 100%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 0% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (75%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

1.2 'Ik ben tevreden over mijn huurwoning'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1.2 'Ik ben tevreden over mijn huurwoning' antwoordt in totaal 0% van de respondenten:
"(zeer) mee eens".
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2 Bent u momenteel actief op zoek naar een (andere)
woning?
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Op vraag "2 Bent u momenteel actief op zoek naar een (andere) woning?" antwoordt 100% van de
respondenten: "Nee, ik ben niet actief op zoek".
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Uit cijfers van woningcorporatie Destion blijkt dat de rij voor een huurwoning langer wordt in
zowel Gennep, Mook en Middelaar als Bergen.

3 Hoe kan de rij voor een huurwoning het best worden
ingekort in Bergen?
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij de grootste
voorkeur, een 2 bij de daaropvolgende voorkeur etc. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of
'Weet niet
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Bij vraag "3 Hoe kan de rij voor een huurwoning het best worden ingekort in Bergen?" wordt "Door
huurwoningen bij te bouwen" het vaakst op de eerste plaats gezet (35%).
"Door het bouwen van Tiny Houses" scoort echter gemiddeld het hoogst (2,4).

Andere oplossing, namelijk:
•
•

De huren te beperken
Spelers niet te korten als ze willen samenwonen

Toelichting
•

Leven in een tinyhouse is een keuze voor een levensstijl. Niet iedereen kán en wil dit. Het
bouwen van Tinyhouses is dus naar mijn mening een tijdelijke optie voor het
woningtekort, omdat bewoners dit mogelijk niet volhouden voor langere tijd.
Daarentegen zouden
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBergen
Woningbehoefte in Bergen
05 december 2019 tot 15 december 2019
17
23,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
17 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±23,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipBergen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Bergen vergroten. Via
het panel TipBergen kunnen alle inwoners in de gemeente Bergen hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbergen.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBergen is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBergen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Bergen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘Vuurwerkverbod’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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