Bewonersplatform Moerstraten
Opgericht: 26 mei 2008
P/a Hellegatsestraat 7
4727 ST Moerstraten
e-mail: bewonersplatform.moerstraten@gmail.com
website: http://www.hetdorpmoerstraten.nl

Uw nieuwe woning op deze locatie?

Beste bewoner(s),
Misschien bent u, als u dit leest of over een tijdje wel op zoek naar een nieuwe woning. Of
wellicht zijn er mensen in uw omgeving die dit zijn. Zou u het fijn vinden om in Moerstraten te
blijven wonen in een nieuwe woning?
Nu het eerste deel van Gebrande Hoef II nagenoeg gerealiseerd is, wordt het tijd om na te
gaan denken over het vervolg. De invulling hiervan ligt nog volledig open. Wij zijn het
bewonersplatform en willen graag weten wat U wilt. Bent u misschien op zoek naar uw
eerste woning die uit te breiden is in de toekomst, een kleinere woning zonder onderhoud,
een grote woning waarvan u alles zelf kunt bepalen, geen energiekosten of wilt u juist meer
invloed hebben op de prijs, noem het maar op.
Deze brief is onderdeel van een 8-tal vragen waarmee we de woonbehoefte van u en
Moerstraten in beeld willen brengen. Door uw woonwensen duidelijk in kaart te hebben
kunnen we er voor zorgen dat deze ook bij het opstellen van de woonvisie door de gemeente
worden meegenomen. Zou u dus zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde enquête in te
willen vullen en daarna in te leveren op een van de adressen vermeld op de enquête?
Op onze website http://www.hetdorpmoerstraten.nl is ook een digitale versie beschikbaar.
Als u die liever invult mag u die e-mailen naar: bewonersplatform.moerstraten@gmail.com
Inleveren of e-mailen kan tot 15 december 2020
Alvast bedankt voor uw medewerking
Met vriendelijke groet,
het bewonersplatform

ENQUÊTEVRAGEN:
1. Wat is uw leeftijd?
jaar
2. Wat is de grootte van uw huishouden?
perso(o)n(en)
3. Bent u van plan te verhuizen en zo ja wanneer?
□ Niet
□ Binnen 1 jaar
□ Binnen 2 jaar
□ Over 2 jaar of meer
□ Ik ben nu actief op zoek
4. Welke woningtypes hebben uw voorkeur? (meerdere antwoorden mogelijk)
□ Hoekwoning
□ Tussenwoning
□ Vrijstaande woning
□ 2 onder 1 kap woning
□ Zorg aangepaste-/seniorenwoning
□ Starters woning
5. Wat is voor u het belangrijkste bij uw toekomstige woning? (maximaal 4 antwoorden)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tuin
Garage
Lage prijs
Parkeren voor de deur
Mogelijkheid om zelf te bouwen
Mogelijkheid om casco te laten wegzetten
Eenvoudig uit te breiden in de toekomst
Volledige vrijheid over de plattegrond en grootte woning
Invloed op de openbare ruimte (straatbeeld, bestrating, beplanting, etc.)
Anders, namelijk

6. Wat voor buitenruimte heeft uw voorkeur?
□ Kleine tuin < 50m²
□ Middel tuin 50 – 100m²
□ Grote tuin < 100m²
7. Welke prijsklasse heeft uw voorkeur?
□ tot €200.000,□ €200.000,- tot €240.000,□ €240.000,- tot €280.000,□ €280.000,- tot €320.000,□ €320.000,- of meer
8. Wat zijn uw woonwensen?

U kan de enquête in de bus doen bij:
Café de Bakker, Moerstraatseweg 94 Moerstraten of bij
Het secretariaat van het Bewonersplatform, Hellegatsestraat 7 Moerstraten
Indien gewenst stellen wij u graag op de hoogte van het resultaat van ons onderzoek
binnen uw dorp. Mocht u geïnteresseerd zijn dan graag hieronder uw persoonlijke
gegevens achterlaten.
Naam:
Adres:
E-mail:

De volgende familie/vrienden/kennissen zijn (ook) geïnteresseerd in een nieuwe betaalbare woning:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

E-mail:

E-mail:

Bedankt voor uw medewerking!

