
Resultaten ENQUETE WONINGBEHOEFTE NUIS

De enquête is door 23 adressen ingeleverd. Daarvan gaven 15 aan geen verhuiswens te hebben, die 
hoefden de enquetevragen verder niet in te vullen. Van de 8 reacties (waarvan 1 ingevuld is voor 2 
inwonende kinderen) die aangaven wel een verhuiswens te hebben zijn de volgende resultaten te geven:

Vraag 1. Bent u inwoner van Nuis en hoe lang woont u al in Nuis (in hele jaren):    ja / nee,    
…...jaar

Woont u  nu in een eigen woning? Ja / nee
De 8 respondanten wonen alle al geruime tijd in Nuis in een eigen woning ( of inwonend bij ouders)

Vraag 2. Heeft u of een inwonend gezinslid verhuiswensen? Ja / nee
Als uw antwoord nee is: u kunt de volgende vragen overslaan. Bedankt voor uw 

medewerking!
Er zijn dus 15 respondanten die het antwoord nee gaven, en 8 antwoordden ja.

Als uw antwoord ja is: geldt de verhuiswens voor uw hele gezin of (bijv.) alleen voor 
een inwonende jong volwassene? (gehele gezin / een gezinslid, 
nl................................................................)
Het betreft 3 jongvolwassenen, 1 alleenwonende oudere, en 4 gezinnen (2 of meer personen)

Graag verder invullen door degene met de verhuiswens. Bij meerdere graag op een 
bijlage de gegevens vermelden.

Zo ja: 0 naar een locatie in of bij Nuis zelf
0 naar een plaats elders in de gemeente Marum
0 naar buiten de gemeente

Alle 8 geven aan een locatie in of bij Nuis te zoeken, 2 daarvan geven ook aan in Marum of elders in de 
gemeente Marum acceptabel te vinden.

Vraag 3. Als er woningbouw in Nuis geboden wordt: heeft u dan belangstelling? Ja / nee
Zo ja: op welke termijn?   0 binnen 2 jaar

0 tussen 2-5 jaar
0 over 5 of meer jaar

3 respondanten geven aan binnen 2 jaar te willen verhuizen, 3 binnen 5 jaar, en 2 pas na 2 jaar

Vraag 4. Naar welke woning gaat uw belangstelling uit?
a. type aantal (soms meer dan 1 aangekruist)
0 vrijstaande woning 2
0 tweekapper 4
0 rijwoning (hoek) 5
0 rijwoning (midden) 1
0 anders: ….............. 0
b. huur/koop
0 huurwoning 4 (3 ouderen, 1 jongere)
0 koopwoning 5
c. categorie
0 starter 5 (4 koop, 1 huur) 
0 doorstromer 0
0 duurder segment 1
0 ouderenwoning 3
0 aanleunwoning 0

Vraag 5. Wilt u eventueel samen met andere gegadigden gaan bouwen?  Ja / nee / weet nog 
niet
Er zijn 4 respondanten die niet met anderen samen willen bouwen, 5 geven aan dat nog niet te weten.

Vraag 6. Wenst u nadere informatie te ontvangen?              Ja / nee
Alle 8 respondanten willen t.z.t. graag nadere informatie ontvangen.
Namen en adressen bij de gemeente bekend, om redenen van privacy worden die hier niet vermeld.
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Eventuele opmerkingen: De wens voor een slaapkamer beneden, de wens om ook als oudere in Nuis te 
kunnen blijven wonen, en de oproep een plan te realiseren voor jongeren/starters. Ook wordt 
aangetekend dat bij het wel of niet realiseren van de verhuiswens op termijn de gezondheid ook een rol 
speelt.
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