
Resultaten 
Woonwensenonderzoek

Gewenste woonsituatie

Hoe zou u op latere leeftijd willen wonen?

1.200 deelnemers

67% woont samen met een partner, 25% is alleenstaand

78% 
tussen de 60 en 79 jaar 

75% van alle deelnemers woont 
in een eengezinswoning 

74% beschikt over 3 of meer 
slaapkamers

69% woont in een koopwoning

34% 
man

65% 
vrouw

Verhuisgeneigdheid
70% wil (liever) niet verhuizen, 50% daarvan 
wil eventueel wel verhuizen, maar alleen als het 
echt nodig is 

De verhuisgeneigdheid neemt af naarmate men 
ouder wordt, echter tot 69 jaar is men eerder 
geneigd te verhuizen en ook vaak op korte termijn

Als men wel wil verhuizen, dan wil 49% dat 
binnen 5 jaar en 31% binnen 5-10 jaar

Langer thuis blijven wonen

37% verwacht in hun huidige woning te 

kunnen blijven wonen met woningaanpassingen, 

30% denkt dat dit niet mogelijk is en 33% 

weet het niet

Weinig interesse in 
mantelzorgwoningen
In het geval van woningaanpassingen wordt de 

woning uitbreiden voor mantelzorg als minst 

belangrijk beschouwd

Maar 6% heeft interesse in een 

kangoeroewoning of een mantelzorgwoning 

Voorkeur voor eigen gemeente

De ideale woning

De meeste deelnemers willen in hun huidige gemeente blijven wonen

De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat ze graag in hun eigen buurt 
willen blijven wonen en/of dichtbij de (klein)kinderen

Ik wil in m
ijn eigen

 buurt blijven wonen

52,13%

38,84%

34,58%

22,62%

11,76%

Dichtbij m
ijn 

(klein)kinderen

Vanwege de

om
geving

Ik ben daar

opgegroeid

Anders, nam
elijk....

Minimaal twee slaapkamers

79% wenst minimaal 2 slaapkamers

Als redenen worden genoemd: logeerkamer, 
hobby/werkkamer, bergruimte en apart willen slapen

“…als mijn kinderen willen logeren 
moet daar gelegenheid voor zijn”

Appartement met balkon Minimaal 2 slaapkamers
voor logés, hobby en bergruimte

Huurwoning, prijsklasse
tussen € 406,- en € 720,-

In eigen, huidige gemeente

Voorzieningen:

Centrum (winkels)

Medische diensten

Openbaar vervoer

Groenvoorzieningen

Openbare ruimte:

Voldoende straatverlichting

Brede trottoirs voor rolstoel/rollator

Toezicht / buurtpreventie

Tussen de 61 - 100 m²

Gelijksvloers

Top 3 woonvormen

1. Appartement met 
balkon

2. Aanleun- of 
seniorenwoning 

3. zelfstandig 
appartement in een 
woonzorgcomplex

Huur boven koop
54% 
heeft een voorkeur 
voor een huurwoning

19% 
heeft een voorkeur 
voor een koopwoning

20% 
heeft geen voorkeur 

Top 3 openbare 
voorzieningen
1. Winkels

2. Medische diensten

3. Openbaar vervoer

Top 3 
woningaanpassingen

1. Personenalarmering

2. Traplift 

3. Verhoogd toilet

Top 3 redenen wel/niet 
verhuizen
De belangrijkste redenen om niet te verhuizen: 
1. Tevreden over huidige woning
2. Tevreden over huidige buurt
3. Tevreden over voorzieningen

“Senioren woningen zijn vaak te klein en 
hebben geen bergruimte”

De belangrijkste redenen om wel te verhuizen:
1. Gelijkvloers wonen
2. Kleiner wonen
3. Gezondheidsredenen

“Geld vrij maken wat in de woning zit”

Huidige woonsituatie
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Top 3 aanvullende 
diensten

1. Huishoudelijke hulp

2. Thuiszorg

3. Personenalarmering


