Middelburg werkt aan een nieuwe woonvisie
(2016 – 2020).

Resultaten peiling ‘Wonen’
Inwonerpanel Middelburg, sept. 2015 (255 deelnemers)

Wonen

De gemeente wil graag een aantrekkelijk
woongebied zijn voor de huidige en
toekomstige inwoners.

Wilt u in de komende jaren uw huidige woning verbouwen
of aanpassen? (%)

Wonen gaat over mensen in hun woning, in
hun straat, in hun buurt, in hun stad of dorp.
Daarom is uw mening over wonen in
Middelburg gevraagd.

Nee

46

Ja, om de woning te onderhouden

34

Ja, om het energieverbruik te laten dalen

20

Ja, om de woning geschikt te maken om er
langer en/of op hogere leeftijd te kunnen
blijven wonen

Waar woont u – soort woning:

13

Weet ik niet/geen mening

Driekwart van de ondervraagden woont in een
koopwoning.

7

Anders, namelijk

5

Ja, om de woning te vergroten

5

Qua woningtype wonen de meesten in: tussen- of
hoekwoning (54%) | appartement (15%) |
vrijstaande woning (14%) | twee onder een kap
woning (13%) | patiowoning/bungalow (1%)

Verhuisplannen?
Verhuisplannen

Waarom wilt u verhuizen/blijven wonen in uw
woonomgeving?

21% van de ondervraagden heeft verhuisplannen
binnen nu en 10 jaar. Het merendeel (60%) is niet van
plan te verhuizen.
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Wie verhuiswensen heeft zoekt vooral een koopwoning
(57%) en dan bij voorkeur een bestaande woning (62%)
en in mindere mate een nieuwbouwwoning (29%).

Winkels en andere voorzieningen in de buurt (52%)
De bereikbaarheid van de buurt (38%)
Anders (38%)
De mensen in de buurt (23%)
De (on)betaalbaarheid van de woning (22%)
De mogelijkheden voor de kinderen in de buurt (14%)
Weet ik niet/geen mening (3%)

Als u zou willen verhuizen welk woningtype heeft uw voorkeur? (%)
Appartement

46

Vrijstaande woning

32

Tussen- of hoekwoning

29

Patiowoning

20

2 onder 1-kapwoning

20

Weet niet

3

Anders

3

Woonwensen
Welke woonomgeving vindt u aantrekkelijk?
Binnenstad (57%) | Woonwijk (48%) | Landelijk/buitengebied (28%) | Dorp (10%)

In welke wijk/dorp in de gemeente Middelburg zou u willen wonen?
Binnenstad
Klarenbeek – Veerse Poort
Griffioen
’t Zand - Stromenwijk
Buiten de gemeente Middelburg
Zuid
Sint Laurens
Nieuw-Middelburg
Mortiere
Weet ik niet/geen mening
Dauwendaele
Arnemuiden
Anders, namelijk
Nieuw- en Sint Joosland

51
42
31
17
11
11
9
9
8
7
6
4
2
2

Aantrekkelijke (toekomstige)
nieuwbouwlocaties
Vier van de tien deelnemers hebben
geen interesse in nieuwbouw.
Wel geïnteresseerden vinden Veerse
Poort (19%), Rittenburg (17%) en
Cleene Hooge (14%) de meest
aantrekkelijke nieuwbouwlocaties om
te wonen.

Waarvoor moet de gemeente zich volgens u inzetten?
De gemeente moet zich vooral inzetten voor betaalbare woningen (55%), duurzame/ecologische
woningen/buurten (40%) en wonen met zorg en begeleiding (37%).

Dank voor uw deelname en tot de
volgende peiling!

inwonerpanel@middelburg.nl

