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Bijlage 1 - Woningvoorraad Parkstad 01-01-2011 (Rijksoverheid) 
 

Gemeente Heerlen  Brunssum  Landgraaf  

 percentage aantal percentage aantal percentage aantal 

Totaal 100,0% 45.062 100,0% 14.163 100,0% 17.810 

Koop 50,5% 22.756 64,3% 9.107 66,3% 11.808 

Particuliere huur 11,5% 5.182 6,0% 850 5,4% 962 

Sociale huur 38,1% 17.169 29,7% 4.206 28,3% 5.040 

 

Gemeente Kerkrade Onderbanken Simpelveld 

 percentage aantal percentage aantal percentage aantal 

Totaal 100,0% 23.437 100,0% 3.574 100,0% 4.961 

Koop 55,8% 13.078 73,9% 2.641 67,9% 3.369 

Particuliere huur 9,7% 2.273 7,0% 250 6,9% 342 

Sociale huur 34,5% 8.086 19,1% 683 25,3% 1.255 

 

Gemeente Voerendaal Nuth Parkstad totaal 

 percentage aantal percentage aantal percentage aantal 

Totaal 100,0% 5.471 100,0% 6.897 100,0% 121.375 

Koop 72,5% 3.966 75,3% 5.193 59,3% 71.919 

Particuliere huur 6,9% 377 3,6% 248 8,6% 10.485 

Sociale huur 20,6% 1.127 21,1% 1.455 32,1% 39.021 
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Bijlage 2 - Enquête (papieren versie) 
 

Aanleiding  

Teveel jongeren met een HBO of WO diploma verlaten na hun studie de regio Parkstad, onder meer 

door een gebrek aan werkgelegenheid en een gebrek aan passende huisvesting. Dit onderzoek 

probeert de woonwensen van deze groep in kaart te brengen, zodat het woningaanbod voor hen 

verbeterd kan worden.   

Opbouw enquête 

- Woonwensen woning 

- Woonwensen woonomgeving  

- Stellingen situatie woningmarkt 

- Huidige woonsituatie 

 

Tips bij het invullen 
 

- Er wordt gevraagd naar uw woonwensen in de startersfase, dat wil zeggen uw woonwens in de 

eerste jaren dat U op zichzelf woont. 

- Kies telkens het antwoord dat het meest op U van toepassing is. 

- Kies telkens voor realistische antwoorden. Denk bijvoorbeeld aan uw (verwachte) financiële 

mogelijkheden in de startersfase op de woningmarkt.  

 

 
Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. 

 
 
 
 
Alvast hartelijk dank voor het invullen, 
Michel van Dinther 
Afstudeerstudent Real Estate Management & Development 
Technische Universiteit Eindhoven 
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Onderdeel 1: Woonwensen woning 
De volgende vragen gaan over uw woonwens aangaande uw woning in de startersfase. Vul deze zo realistisch 

mogelijk in gezien uw (verwachte) financiële mogelijkheden. 

 

1) Welke van beide onderstaande opties is op U het meeste van toepassing? 

ᴏ Ik zoek een woning voor de korte termijn, een echte starterswoning van waaruit ik door kan stromen. 

ᴏ Ik ga direct op zoek naar een woning waar ik gedurende lange tijd wil blijven wonen (langer dan 7 jaar). 

ᴏ Geen idee/nog geen voorkeur 

 

2) Naar welke eigendomsvorm van de woning gaat uw voorkeur uit? 

ᴏ Huurwoning (beantwoordt vraag 3, sla vraag 4 over)    

ᴏ Koopwoning (sla vraag 3 over, beantwoordt vraag 4)  

ᴏ Geen voorkeur (beantwoordt zowel vraag 3 als 4) 

3) Tot welke prijs wilt U maximaal huren (incl. servicekosten)?  

ᴏ tot €375    

ᴏ tot €575    

ᴏ tot €680   

ᴏ tot €800    

ᴏ meer dan €800 

4) Tot welke prijs wilt U maximaal kopen (incl. kosten koper & evt. opknapkosten)? 

ᴏ tot €148.000    

ᴏ tot €184.000    

ᴏ tot €219.000   

ᴏ tot €270.000    

ᴏ tot €370.000    

ᴏ meer dan €370.000 

5) Naar welk bouwtype gaat uw voorkeur uit? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Appartement met lift   

□ Appartement zonder lift  

□ Bovenwoning/duplex   

□ Tussengelegen/rijtjeswoning 

□ Halfvrijstaand/geschakeld  

□ Vrijstaande woning   

□ Geen voorkeur 

□ Anders, namelijk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6) Heeft U voorkeur voor een bijzonder woningtype? (meerdere antwoorden mogelijk) 
□ Drive-in woning   =woning met een inpandige garage op de begane grond 
□ Herenhuis/stadswoning   =woning met minimaal 2 volledige verdiepingen en tuin 
□ Jaren 30-woning   = karakteristieke, stijlvolle woning uit de jaren 30 
□ Woonboerderij    =woning of woonruimte in voormalige boerderij 
□ Studio     =klein appartement bestaande uit één kamer 
□ Loft     =grotere versie van de studio, vrij in te delen 
□ Woon-werk woning   =woning met kantoor / winkel / bedrijfsruimte 
□ Wonen boven winkels   =woning in het stads-/dorpscentrum boven een winkel 
□ Mijnwerkerswoning   =traditionele woning in mijnkolonie 
□ Getransformeerd kantoor  =kantoorpand dat is omgevormd tot appartementen/lofts/studio’s 
□ Geen voorkeur     
□ Anders, namelijk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
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7) Heeft U een voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bebouwing? 

ᴏ Nieuwbouw   

ᴏ Bestaande bebouwing   

ᴏ Geen voorkeur 

8) Naar welke woningoppervlakte gaat uw voorkeur uit?  

ᴏ tot 50 m
2
    

ᴏ 50-79 m
2
    

ᴏ 80-109 m
2
   

ᴏ 110-139 m
2
    

ᴏ 140 m
2
 of meer    

ᴏ Geen voorkeur 

9) Welke voorkeur heeft U voor de keuken? 

ᴏ Open keuken    

ᴏ Halfopen keuken 

ᴏ Gesloten keuken  

ᴏ Geen voorkeur 

10) Zie onderstaande plattegronden. Welke spreekt U het meeste aan? 

ᴏ De linker, met meer muren (tussen entree/keuken en keuken/woonkamer) en aparte ruimtes.   

ᴏ De rechter, met minder muren en daardoor grotere open ruimtes. 

ᴏ Geen voorkeur 

 

11) Zie onderstaande 3D afbeeldingen. Welke spreekt U het meeste aan? 

ᴏ De linker, met weinig ramen en daardoor minder lichtinval/meer privacy/minder zicht 

ᴏ De middelste, met een gemiddelde hoeveelheid ramen  

ᴏ De rechter, met veel ramen en daardoor meer lichtinval/minder privacy/meer zicht 

ᴏ Geen voorkeur 
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12) Hoeveel slaapkamers wenst U minimaal? 

ᴏ 1     

ᴏ 2     

ᴏ 3 

ᴏ 4     

ᴏ Geen voorkeur 

13) Wilt U op de badkamer een douche of een ligbad?  

ᴏ Alleen een douche 

ᴏ Alleen een ligbad  

ᴏ Een douche én een ligbad 

ᴏ Geen voorkeur 

 

14) Wilt U 1 of 2 toiletten in de woning? 

ᴏ 1 toilet is voldoende 

ᴏ 2 toiletten 

ᴏ Geen voorkeur 

15) Welk van deze 3 aspecten speelt bij U de belangrijkste rol bij de keuze voor een woning? 

ᴏ De locatie    

ᴏ De woning zelf    

ᴏ De prijs 

16) In mijn eerste woning… (kies het meest toepasselijke antwoord) 

ᴏ …wil ik direct gaan wonen, hij moet instapklaar zijn. 

ᴏ …ben ik bereid licht te klussen voordat ik er kan gaan wonen. (bijv. verven, vloer leggen) 

ᴏ …ben ik bereid zwaar te klussen voordat ik er kan gaan wonen. (bijv. nieuwe badkamer/keuken) 

Onderdeel 2: Woonwensen woonomgeving Parkstad 
De volgende vragen gaan over uw woonwens omtrent de locatie en bepaalde aspecten van de woonomgeving 

in het geval U in Parkstad een woning gaat zoeken. 

Kijk naar bijlage 1 op pagina 9 van deze enquête en beantwoordt de volgende vraag: 

 

17) Vul de cijfercode (1-61) in van maximaal drie wijken in Parkstad waar U zou willen wonen.  

(in volgorde van voorkeur) 

1. [ _ _ ]    2. [ _ _ ]    3. [ _ _ ] 

18) Waarom deze keuze? (optioneel/niet verplicht) 

ᴏ Keuze 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ᴏ Keuze 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ᴏ Keuze 3: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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19) Naar welk type woonmilieu gaat uw voorkeur uit? (zie bijlage 2 voor impressies van de milieus) 

ᴏ Centrumstedelijk (nabij winkels)  bijv: Heerlen-Centrum 

ᴏ Stedelijk buiten centrum  bijv: Rondom centra van Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf 

ᴏ Groenstedelijk/suburbaan  bijv: rustigere delen van Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf 

ᴏ Dorps (centrum)   bijv: centra van Simpelveld, Nuth, Voerendaal 

ᴏ Dorps (landelijk/verspreid)  bijv: rest van Simpelveld, Nuth, Voerendaal, Onderbanken 

ᴏ Geen duidelijke voorkeur 

 

Bij vraag 20 krijgt U steeds twee tegenovergestelde stellingen. Kies het vakje in de richting van de stelling 

waar U zich het meeste in kunt vinden. Hoe meer U het bijvoorbeeld eens bent met de linker stelling, des te 

verder naar links U een vakje selecteert. 

 

20) In de buurt waar ik wil gaan wonen, zie ik graag dat… 

...er vooral mensen van mijn leeftijd 
wonen 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
…er vooral mensen wonen van alle 
leeftijden 

…er vooral mensen wonen met 
dezelfde cultuur en afkomst als ik 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
…er vooral mensen wonen met 
verschillende afkomst en cultuur 

…er vooral mensen wonen met 
dezelfde leefstijl als ik 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
…er vooral mensen wonen met 
verschillende leefstijlen 

…mensen elkaar vooral kennen en 
groeten en er contact is tussen 
buurtgenoten 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
…mensen vooral individueel zijn 
ingesteld en zich niet met elkaar 
bemoeien 

 

21) Wat vindt U belangrijk ten aanzien van de ligging van uw woning? 

  
Belangrijk 

Beetje 
Belangrijk 

 
Neutraal 

Beetje 
Onbelangrijk 

 
Onbelangrijk 

Ligging in/nabij centrum ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Landelijke ligging ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Rust ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Levendigheid/activiteit om me heen ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Veel (functioneel) openbaar groen ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Goede verbindingen met 
ontsluitingswegen 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Goede verbindingen met  
het openbaar vervoer (OV) 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

22) Hoe belangrijk acht U de bereikbaarheid van onderstaande voorzieningen op een daarvoor respectabele 

afstand van uw woning? 

  
Belangrijk 

Beetje 
Belangrijk 

 
Neutraal 

Beetje 
Onbelangrijk 

 
Onbelangrijk 

Ziekenhuis ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Apotheek/huisarts/tandarts ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Winkelvoorzieningen wijk/dorp ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Café/bar/discotheek ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Restaurant/snackbar ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Cultuurvoorzieningen ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Sportfaciliteiten/-verenigingen ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Recreatiemogelijkheden ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Familie ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Werk ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 
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Onderdeel 3: Diverse stellingen situatie woningmarkt 
In dit onderdeel wordt uw mening gevraagd over enkele stellingen die te maken hebben met de huidige 

woningmarkt, zoals de inspraak, de kansen etc. Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden op basis 

van uw inschatting. 

23) Hoe denkt U over de volgende stellingen m.b.t. de woningmarkt voor U als (potentieel) starter? 

  
Mee 
eens 

Beetje 
mee 
eens 

 
Neutraal 

Beetje 
Mee 
oneens 

 
Mee 
oneens 

Geen 
idee/ 
mening 

1 Er zijn te weinig starterswoningen voor 
hoogopgeleide jongeren in Parkstad. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

2 Er is geen aanbod op de locatie waar ik 
wil gaan wonen. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

3 Het beschikbare aanbod past niet bij 
mijn woonwens. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

4 De kwaliteit van het aanbod voor 
starters is ondermaats. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

5 Er is te weinig betaalbaar aanbod in de 
vrije/particuliere huursector. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

6 De wachttijd voor een woning (bij 
woningcorporaties) is veel te lang. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

7 Er wordt teveel voor o.a. ouderen en 
gezinnen gebouwd i.p.v. starters. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

8 Er wordt te weinig navraag gedaan 
naar mijn woonwensen en voorkeuren 
door o.a. gemeenten en corporaties. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

9 Ik wil graag in een zo vroeg mogelijke 
fase in de ontwikkeling van starters-
woningen betrokken worden. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

10 Als starter vind ik flexibiliteit 
belangrijk, daarom is huur op dit 
moment wellicht de beste optie. 

ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

Onderdeel 4: Huidige woonsituatie 
De volgende vragen gaan over uw huidige woonplaats en uw woonsituatie. 

 

24) Wonen uw ouders momenteel in Parkstad? 

ᴏ Ja     

ᴏ Nee (ga naar vraag 27) 

ᴏ Niet van toepassing (ga naar vraag 27)  

25) In welke gemeente is dat? 

ᴏ Brunssum   

ᴏ Heerlen   

ᴏ Kerkrade   

ᴏ Landgraaf 

ᴏ Nuth    

ᴏ Onderbanken   

ᴏ Simpelveld   

ᴏ Voerendaal 
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26) En in welke wijk (1-61)? (zie bijlage 1) 

ᴏ _ _ 

27) Woont U zelf momenteel in Parkstad? 

ᴏ Ja    

ᴏ Nee (ga naar vraag 30) 

28) In welke gemeente is dat? 

ᴏ Brunssum   

ᴏ Heerlen   

ᴏ Kerkrade   

ᴏ Landgraaf 

ᴏ Nuth    

ᴏ Onderbanken   

ᴏ Simpelveld   

ᴏ Voerendaal 

29) En in welke wijk (1-61)? (zie bijlage 1)  

ᴏ [ _ _ ] (ga hierna naar vraag 31) 

30) In welke gemeente buiten Parkstad woont Uzelf dan wel? (open antwoord) 

ᴏ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

31) Wat is uw huidige woonsituatie? 

ᴏ Ik woon bij mijn ouders. 

ᴏ Ik huur zelf een woning.     

ᴏ Ik huur een studentenkamer. 

ᴏ Ik heb reeds zelf een woning gekocht.   

ᴏ Anders, namelijk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

32) Nu volgen enkele stellingen over uw huidige woonlocatie. Kies telkens het meest passende antwoord: 

 Mee 
eens 

Beetje mee 
eens 

 
Neutraal 

Beetje mee 
oneens 

Mee 
oneens 

In mijn buurt/wijk is het prettig wonen. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Ik voel mij thuis in deze buurt/wijk. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Ik zou graag blijven wonen in deze buurt/wijk. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

Ik zou graag verhuizen uit deze buurt/wijk. ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ ᴏ 

 

Onderdeel 5: Persoonlijke informatie 
Tot slot hebben we nog enige persoonlijke informatie van U nodig om de resultaten van het onderzoek zo goed 

mogelijk te kunnen interpreteren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de analyse en zal nooit aan 

derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

 

33) Heeft U reeds een HBO of WO diploma op zak (bachelor of hoger)? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ja een HBO diploma 

□ Ja een WO diploma 

□ Geen van beide 
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34) Welke studie volgt U momenteel? 

ᴏ Ik studeer HBO 

ᴏ Ik studeer WO 

ᴏ Ik ben recent (minder dan 1 jaar geleden) afgestudeerd 

35) In welke richting volgt U nu een opleiding (bijv. bouwkunde, verpleegkunde, psychologie etc.)? (Indien U 

recent bent afgestudeerd, in welke richting was dat dan?) 

ᴏ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

36) Hoe verwacht U dat uw gezinssituatie is bij de verhuizing naar uw eerste starterswoning? (Indien U reeds 

een eerste eigen woning hebt betrokken, wat was de gezinssituatie bij de verhuizing destijds?) 

ᴏ Alleenstaand 

ᴏ Tweepersoonshuishouden 

ᴏ Meer dan twee personen in het huishouden 

ᴏ Geen idee 

 

37) Wat is uw leeftijd (2 cijfers)? 

ᴏ [ _ _ ] 

38) Wat is uw geslacht? 

ᴏ Man 

ᴏ Vrouw 

 

Dat was de laatste vraag! Hartelijk dank voor het invullen. Indien U nog op- of aanmerkingen heeft, kunt U 

die hieronder kwijt: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als U kans wilt maken op 1 van de cadeaubonnen van Bol.com, geef dan hieronder uw mailadres op.  

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de loting en zal nooit aan de respons op de enquête worden 

verbonden, aan derden worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Bijlage 1: Wijkenkaart Parkstad Limburg (vraag 17,26 & 29) 

 
 
ONDERBANKEN 20  Nieuw Lotbroek 42  Terwinselen 

1    Schinveld 21  De Koumen 43  Gracht 

2    Jabeek 22  Vrieheide - De Stack 44  Kerkrade-Centrum/Holz 

3    Bingelrade 23  Heerlerheide – Passart 45  Erenstein/Rolduckerveld 

4    Merkelbeek - Douvergenhout 24  Heksenberg 46  Nulland/Bleijerheide 

LANDGRAAF 25  Schrieversheide 47  Eygelshoven 

5    Schaesberg-Noord/Kakert 26  Rennemig – Beersdal 48  Hopel/Vink 

6    Schaesberg-Zuid 27  Zeswegen - Nieuw Husken 49  Waubacherveld 

7    Eikske 28  Grasbroek - Musschemig - Schandelen 50  Chevremont/Haanrade 

8    Heiveld/Hoefveld 29  Meezenbroek/Schaesbergerveld/Palemig SIMPELVELD 

9    Oude Heide-de Voort 30  Heerlen-Centrum 51  Simpelveld 

10  Groenstraat/Rimburg 31  Eikenderveld 52  Bocholtz 

11  Lauradorp/Abdissenbosch 32  Ten Esschen VOERENDAAL 

BRUNSSUM 33  Welten-Benzenrade 53  Voerendaal-Kunrade 

12  Brunssum-West 34  Bekkerveld 54  Ubachsberg/buurtschappen 

13  Brunssum-Noord 35  Caumerveld - Douve Weien 55  Klimmen 

14  Brunssum-Oost 36  Molenberg 56  Ransdaal 

15  Brunssum-Zuid 37  Heerlerbaan-Centrum NUTH 

16  Brunssum-Centrum 38  Heerlerbaan-Schil 57  Nuth 

HEERLEN 39  De Beitel 58  Vaesrade 

17  Maria Gewanden - Terschuren KERKRADE 59  Wijnandsrade 

18  Mariarade 40  Spekholzerheide 60  Hulsberg 

19  Hoensbroek - De Dem 41  Heilust/Kaalheide 61  Schimmert 
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Bijlage 2: Impressies woonmilieus (vraag 19) 
 

Centrumstedelijk (nabij winkels) bijv: Heerlen-Centrum 
 (Centrum van Heerlen(/Brunssum), voornamelijk hoogbouw, in de nabijheid van winkels, levendig) 

 
Stedelijk buiten centrum  bijv: Rondom centra van Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf 
 (Nabij het centrum, iets minder druk, combinatie hoog- en laagbouw, meestal geen (voor)tuin) 

 
Groenstedelijk/suburbaan  bijv: rustigere delen van Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf 
 (In de stedelijke regio nabij uitvalswegen, voornamelijk laagbouw, meer ruimte voor groen, meer ruimte) 

 
Dorps (centrum)   bijv: centra van Simpelveld, Nuth, Voerendaal 
 (Nabij de winkelvoorzieningen/markt van het dorp) 

 
Dorps (landelijk/verspreid)  bijv: rest van Simpelveld, Nuth, Voerendaal, Onderbanken 
 (In woonwijken van dorpen waar vrijwel alleen gewoond wordt of op het platteland, zoals een los huis of een boerderij) 
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Bijlage 3 - Operationalisatie  
# Vraag Label (Variabele) Meetniveau Waardes (Levels) 

Onderdeel 1: Woonwensen woning  (voor bepalen meetniveau de waarde ‘geen voorkeur/idee’ als missing beschouwd) 

1 Welke van beide 
onderstaande opties is 
op U het meeste van 
toepassing? 

Termijn Nominaal (1) Ik zoek een woning voor de korte 
termijn, een echte starterswoning van 
waaruit ik door kan stromen. 

(2) Ik ga direct op zoek naar een 
woning waar ik gedurende lange tijd 
wil blijven wonen (langer dan 7 jaar). 

(3) Geen idee/nog geen voorkeur 

2 Naar welke 
eigendomsvorm van de 
woning gaat uw 
voorkeur uit? 

Eigendomsvorm Nominaal (1) Huurwoning 

(2) Koopwoning 

(3) Geen voorkeur 

3 Tot welke prijs wilt U 
maximaal huren (incl. 
servicekosten)? 

Huurprijs Ordinaal (1) tot € 375 

(2) tot € 575 

(3) tot € 680 

(4) tot € 800 

(5)meer dan € 800 

4 Tot welke prijs wilt U 
maximaal kopen (incl. 
kosten koper & evt. 
opknapkosten? 

Koopprijs Ordinaal (1) tot € 148.000 

(2) tot € 184.000 

(3) tot € 219.000 

(4) tot € 270.000 

(5) tot € 370.000 

(6) meer dan € 370.000 

5 Naar welk bouwtype 
gaat uw voorkeur uit? 

Bouwtype Nominaal (1) Appartement met lift 

(2) Appartement zonder lift 

(3) Bovenwoning/duplex 

(4) Tussengelegen/rijtjeswoning 

(5) Halfvrijstaand/geschakeld 

(6) Vrijstaande woning 

(7) Geen voorkeur 

(8) Anders, namelijk… 

6 Heeft U voorkeur voor 
een bijzonder 
woningtype? 

Woningtype Nominaal (1) Drive-in woning 

(2) Herenhuis/stadswoning 

(3) Jaren 30-woning 

(4) Woonboerderij 

(5) Studio 

(6) Loft 

(7) Woon-werk woning 

(8) Wonen boven winkels 

(9) Mijnwerkerswoning 

(10) Getransformeerd kantoor 

(11) Geen voorkeur 

(12) Anders, namelijk… 
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7 Heeft  U een voorkeur 
voor nieuwbouw of 
bestaande bebouwing? 

Bouwperiode Nominaal (1) Nieuwbouw 

(2) Bestaande bebouwing 

(3) Geen voorkeur 

8 Naar welke 
woningoppervlakte 
gaat uw voorkeur uit? 

Woning-
oppervlakte 

Interval (1) tot 50 m2 

(2) 50-79 m2 

(3) 80-109 m2 

(4) 110-139 m2 

(5) 140 m2 of meer 

(6) Geen voorkeur 

9 Welke voorkeur heeft 
U voor de keuken? 

Keuken Ordinaal (1) Open keuken 

(2) Halfopen keuken 

(3) Gesloten keuken 

(4) Geen voorkeur 

10 Welke plattegrond 
spreekt U het meeste 
aan? 

Plattegrond Ordinaal (1) De linker, met meer muren en 
aparte ruimtes 

(2) De rechter, met minder muren en 
daardoor grotere open ruimtes 

(3) Geen voorkeur 

11 Welke van deze 3D 
afbeeldingen spreekt U 
het meeste aan? 

Ramen Ordinaal (1) De linker, met weinig ramen 

(2) De middelste, met een 
gemiddelde hoeveelheid ramen 

(3) De rechter, met veel ramen 

 (4) Geen voorkeur 

12 Hoeveel slaapkamers 
wenst U minimaal? 

Slaapkamers Ratio (1) 1 

(2) 2 

(3) 3 

(4) 4 

(5) Geen voorkeur 

13 Wilt U op de badkamer 
een douche of een 
ligbad? 

Badkamer Nominaal (1) Alleen een douche 

(2) Alleen een ligbad 

(3) Een douche én een ligbad 

(4) Geen voorkeur 

14 Wilt U 1 of 2 toiletten 
in de woning? 

Toilet Nominaal (1) 1 toilet is voldoende 

(2) 2 toiletten 

(3) Geen voorkeur 

15 Welke van deze 3 
aspecten speelt bij U de 
belangrijkste rol bij de 
keuze voor een 
woning? 

Aspecten keuze Nominaal (1) De locatie 

(2) De woning zelf 

(3) De prijs 

16 In mijn eerste woning… Klussen Ordinaal (1) …wil ik direct gaan wonen, hij 
moet instapklaar zijn. 

(2) …ben ik bereid licht te klussen 
voordat ik er kan gaan wonen. 

(3) …ben ik bereid zwaar te klussen 
voordat ik er kan gaan wonen. 
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Onderdeel 2: Woonwensen woonomgeving Parkstad 

17 Vul de cijfercode in van 
maximaal drie wijken in 
Parkstad waar U zou 
willen wonen: 

Gewenste wijk Nominaal (1) Schinveld 

(2) Jabeek 

(3) Bingelrade 

(4) Merkelbeek - Douvergenhout 

(5) Schaesberg-Noord/Kakert 

(6) Schaesberg-Zuid 

(7) Eikske 

(8) Heiveld/Hoefveld 

(9) Oude Heide-de Voort 

(10) Groenstraat/Rimburg 

(11) Lauradorp/Abdissenbosch 

(12) Brunssum-West 

(13) Brunssum-Noord 

(14) Brunssum-Oost 

(15) Brunssum-Zuid 

(16) Brunssum-Centrum 

(17) Maria Gewanden - Terschuren 

(18) Mariarade 

(19) Hoensbroek - De Dem 

(20) Nieuw Lotbroek 

(21) De Koumen 

(22) Vrieheide - De Stack 

(23) Heerlerheide – Passart 

(24) Heksenberg 

(25) Schrieversheide 

(26) Rennemig – Beersdal 

(27) Zeswegen - Nieuw Husken 

(28) Grasbroek - Musschemig - 
Schandelen 

(29) Meezenbroek/Schaesbergerveld/ 
Palemig 

(30) Heerlen-Centrum 

(31) Eikenderveld 

(32) Ten Esschen 

(33) Welten-Benzenrade 

(34) Bekkerveld 

(35) Caumerveld - Douve Weien 

(36) Molenberg 

(37) Heerlerbaan-Centrum 

(38) Heerlerbaan-Schil 

(39) De Beitel 

(40) Spekholzerheide 

(41) Heilust/Kaalheide 
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(42) Terwinselen 

(43) Gracht 

(44) Kerkrade-Centrum/Holz 

(45) Erenstein/Rolduckerveld 

(46) Nulland/Bleijerheide 

(47) Eygelshoven 

(48) Hopel/Vink 

(49) Waubacherveld 

(50) Chevremont/Haanrade 

(51) Simpelveld 

(52) Bocholtz 

(53) Voerendaal-Kunrade 

(54) Ubachsberg/buurtschappen 

(55) Klimmen 

(56) Ransdaal 

(57) Nuth 

(58) Vaesrade 

(59) Wijnandsrade 

(60) Hulsberg 

(61) Schimmert 

18 Waarom deze keuze? Keuze nvt Open vraag 

19 Naar welk type 
woonmilieu gaat uw 
voorkeur uit? 

Woonmilieu Nominaal (1) Centrumstedelijk 

(2) Stedelijk buiten centrum 

(3) Groenstedelijk/suburbaan 

(4) Dorps (centrum) 

(5) Dorps (landelijk/verspreid) 

(6) Geen voorkeur 

20 In de buurt waar ik wil 
gaan wonen, zie ik 
graag dat… 

Buurtvoorkeur Ordinaal (1) Eens met stelling 1 

20.1 mensen van mijn 
leeftijd/alle leeftijden 

Mensen leeftijd (2) Beetje meer eens met stelling 1 
dan stelling 2 

20.2 mensen met 
dezelfde/verschillende 
afkomst/cultuur 

Mensen afkomst (3) Geen voorkeur voor stelling 1 of 
stelling 2 

20.3 mensen met 
dezelfde/verschillende 
leefstijlen 

Mensen leefstijl (4) Beetje meer eens met stelling 2 
dan stelling 1 

20.4 mensen elkaar vooral 
kennen en groeten en 
er contact is tussen 
buurtgenoten/mensen 
vooral individueel zijn 
ingesteld en zich niet 
met elkaar bemoeien 

Mensen contact (5) Eens met stelling 2 
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21 Wat vindt U belangrijk 
ten aanzien van de 
ligging van uw woning? 

Voorkeur ligging Ordinaal (1) Belangrijk 

21.1 Ligging in/nabij 
centrum 

Centrum (2) Beetje belangrijk 

21.2 Landelijke ligging Landelijk (3) Neutraal 

21.3 Rust Rust (4) Beetje onbelangrijk 

21.4 Levendigheid/activiteit 
om me heen 

Levendigheid (5) Onbelangrijk 

21.5 Veel (functioneel) 
openbaar groen 

Groen  

21.6 Goede 
verbindingswegen met 
ontsluitingswegen 

Wegen 

21.7 Goede verbindingen 
met het openbaar 
vervoer (OV) 

OV 

22 Hoe belangrijk acht U 
de bereikbaarheid van 
onderstaande 
voorzieningen op een 
daarvoor respectabele 
afstand van uw 
woning? 

Voorzieningen Ordinaal (1) Belangrijk 

22.1 Ziekenhuis Ziekenhuis (2) Beetje belangrijk 

22.2 Apotheek/huisarts/ 
tandarts 

Apotheek etc. (3) Neutraal 

22.3 Winkelvoorzieningen 
wijk/dorp 

Winkels (4) Beetje onbelangrijk 

22.4 Café/bar/discotheek Café etc. (5) Onbelangrijk 

22.5 Restaurant/discotheek Restaurant etc.  

22.6 Cultuurvoorzieningen Cultuur 

22.7 Sportfaciliteiten/-
verenigingen 

Sport 

22.8 Recreatie-
mogelijkheden 

Recreatie 

22.9 Familie Familie 

22.10 Werk Werk 

Onderdeel 3: Diverse stellingen situatie woningmarkt 

23 Hoe denkt U over de 
volgende stellingen 
m.b.t de woningmarkt 
voor U als (potentieel) 
starter? 

Stellingen 
aanbod 

Ordinaal (1) Mee eens 

23.1 Er zijn te weinig 
starterswoningen voor 
hoogopgeleide 
jongeren in Parkstad. 

Aanbod aantal (2) Beetje mee eens 

23.2 Er is geen aanbod op 
de locatie waar ik wil 
gaan wonen. 

Aanbod locatie (3) Neutraal 
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23.3 Het beschikbare 
aanbod past niet bij 
mijn woonwens. 

Aanbod 
woonwens 

(4) Beetje mee oneens 

23.4 De kwaliteit van het 
aanbod voor starters is 
ondermaats. 

Aanbod kwaliteit (5) Mee oneens 

23.5 Er is te weinig 
betaalbaar aanbod in 
de vrije/particuliere 
huursector. 

Aanbod 
particulier 

(6) Geen idee/mening 

23.6 De wachttijd voor een 
woning (bij 
woningcorporaties) is 
veel te lang. 

Aanbod wachttijd  

23.7 Er wordt teveel voor 
o.a. ouderen en 
gezinnen gebouwd 
i.p.v. starters. 

Aanbod 
doelgroep 

23.8 Er wordt te weinig 
navraag gedaan naar 
mijn woonwensen en 
voorkeuren door o.a. 
gemeenten en 
corporaties. 

Aanbod navraag 

23.9 Ik wil graag in een zo 
vroeg mogelijke fase in 
de ontwikkeling van 
starters-woningen 
betrokken worden. 

Aanbod inspraak 

23.10 Als starter vind ik 
flexibiliteit belangrijk, 
daarom is huur op dit 
moment wellicht de 
beste optie. 

Aanbod 
flexibiliteit 

Onderdeel 4: Huidige woonsituatie 

24 Wonen uw ouders 
momenteel in 
Parkstad? 

Ouders locatie Nominaal (1) Ja 

(2) Nee 

(3) Niet van toepassing 

25 In welke gemeente is 
dat? 

Ouders 
gemeente 

Nominaal (1) Brunssum 

(2) Heerlen 

(3) Kerkrade 

(4) Landgraaf 

(5) Nuth 

(6) Onderbanken 

(7) Simpelveld 

(8) Voerendaal 

26 En in welke wijk? (1-61) Ouders wijk Nominaal zie vraag 17 

27 Woont U momenteel 
zelf in Parkstad? 

Eigen locatie Nominaal (1) Ja 

(2) Nee 
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28 In welke gemeente is 
dat? 

Eigen gemeente Nominaal (1) Brunssum 

(2) Heerlen 

(3) Kerkrade 

(4) Landgraaf 

(5) Nuth 

(6) Onderbanken 

(7) Simpelveld 

(8) Voerendaal 

29 En in welke wijk? Eigen wijk Nominaal zie vraag 17 

30 In welke gemeente 
buiten Parkstad woont 
U dan wel? 

Locatie buiten 
Parkstad 

nvt open vraag 

31 Wat is uw huidige 
woonsituatie? 

Woonsituatie Nominaal (1) Ik woon bij mijn ouders. 

(2) Ik huur zelf een woning. 

(3) Ik huur een studentenkamer. 

(4) Ik heb reeds zelf een woning 
gekocht. 

(5) Anders, namelijk… 

32 Nu volgen enkele 
stellingen over uw 
huidige woonlocatie. 
Kies telkens het meest 
passende antwoord. 

Stellingen 
woonlocatie 

Ordinaal (1) Mee eens 

(2) Beetje mee eens 

(3) Neutraal 

(4) Beetje mee oneens 

(5) Mee oneens 

Onderdeel 5: Persoonlijke informatie 

33 Heeft U reeds een HBO 
of WO diploma op zak 
(bachelor of hoger)? 

Diploma_geen Nominaal (1) Geen van beiden           (0) Nee 

Diploma_HBO Nominaal (1) Ja een HBO diploma     (0) Nee 

Diploma_WO Nominaal (1) Ja een WO diploma      (0) Nee 

34 Welke studie volgt U 
momenteel? 

Studie Nominaal (1) Ik studeer HBO 

(2) Ik studeer WO 

(3) Ik ben recent (minder dan 1 jaar 
geleden) afgestudeerd 

35 In welke richting volgt 
U nu een opleiding? 

Opleidings-
richting 

Nominaal (1) Alpha 

(2) Beta 

(3) Gamma 

(4) Medisch 

(5) Onbekend 

36 Hoe verwacht U dat uw 
gezinssituatie is bij de 
verhuizing naar uw 
eerste starterswoning? 

Gezinssituatie Ordinaal (1) Alleenstaand 

(2) Tweepersoonshuishouden 

(3) Meer dan twee personen in het 
huishouden 

(4) Geen idee 

37 Wat is uw leeftijd? Leeftijd Ratio 2 cijfers 

38 Wat is uw geslacht? Geslacht Nominaal (1) Man 

(2) Vrouw 
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Bijlage 4 - Verspreiding digitale enquête 
 

- Namen bij facebook en LinkedIn i.v.m. privacy onherkenbaar gemaakt. 

Facebook: 

 
 

LinkedIn: 
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Website Young Parkcity:
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Website gemeente Simpelveld:

 

 

Twitter: 
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Bijlage 5 - Ruwe resultaten enquête  

Woonwensen woning 

 

TERMIJN Aantal % 

Korte termijn 152 45,4 

Lange termijn 50 14,9 

Geen idee/nog geen 
voorkeur 

133 39,7 

Totaal 335 100,0 

Modus: Korte termijn 

 

 EIGENDOMSVORM Aantal % 

Huurwoning 194 57,9 

Koopwoning 92 27,5 

Geen voorkeur 49 14,6 

Totaal 335 100,0 

Modus: Huurwoning 

 

 HUURPRIJS Aantal % Geldig % 

tot € 375 41 12,2 16,9 

tot € 575 113 33,7 46,5 

tot € 680 58 17,3 23,9 

tot € 800 27 8,1 11,1 

> € 800 4 1,2 1,6 

(Sub)totaal 243 72,5 100,0 

Missing values 92 27,5   

Totaal 335 100,0   

Mediaan: tot € 575 
 

 KOOPPRIJS Aantal % Geldig % 

tot € 148.000 20 6,0 14,2 

tot € 184.000 32 9,6 22,7 

tot € 219.000 47 14,0 33,3 

tot € 270.000 28 8,4 19,9 

tot € 370.000 9 2,7 6,4 

> € 370.000 5 1,5 3,5 

(Sub)totaal 141 42,1 100,0 

Missing Values 194 57,9   

Totaal 335 100,0   

Mediaan: tot € 219.000 
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BOUWTYPE Aantal % 

Appartement met lift 142 42,4 

Appartement zonder lift 89 26,6 

Bovenwoning/duplex 55 16,4 

Tussengelegen/rijtjeswoning 85 25,4 

Halfvrijstaand/geschakeld 134 40,0 

Vrijstaand 130 38,8 

Geen voorkeur 48 14,3 

Anders, nl:… 3 0,9 

Modus: Appartement met lift 

WONINGTYPE Aantal % 

Drive-in woning 60 17,9 

Herenhuis/stadswoning 123 36,7 

Jaren 30 woning 53 15,8 

Woonboerderij 54 16,1 

Studio 59 17,6 

Loft 67 20,0 

Woon/werk woning 16 4,8 

Wonen boven winkels 35 10,4 

Mijnwerkerswoning 8 2,4 

Getransformeerd kantoor 18 5,4 

Geen voorkeur 106 31,6 

Anders, nl:… 4,0 1,2 

Modus: Herenhuis/stadswoning 

BOUWPERIODE Aantal % 

Nieuwbouw 79 23,6 

Bestaande bebouwing 54 16,1 

Geen voorkeur 202 60,3 

Totaal 335 100,0 

Modus: Geen voorkeur 

WONINGOPPERVLAKTE Aantal % Geldig % 

tot 50 m² 18 5,4 6,6 

50-79 m² 77 23,0 28,1 

80-109 m² 109 32,5 39,8 

110-139 m² 47 14,0 17,1 

140 m² of meer 23 6,9 8,4 

(Sub)totaal 274 81,8 100,0 

Geen voorkeur 61 18,2  

Totaal 335 100,0   

Mediaan: 80-109 m2  Gemiddelde: 2,93 (80-109, meer richting 50-79 dan 110-139) 

Var: 1,050  St.dev.: 1,024 
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 KEUKEN Aantal % 

Open keuken 107 31,9 

Halfopen keuken 134 40,0 

Gesloten keuken 24 7,2 

Geen voorkeur 70 20,9 

Totaal 335 100,0 

Mediaan: Halfopen keuken 

 

 

 PLATTEGROND Aantal % 

Meer muren 56 16,7 

Minder muren 252 75,2 

Geen voorkeur 27 8,1 

Totaal 335 100,0 

Mediaan: Minder muren 

 

 

 RAMEN Aantal % 

Weinig ramen 9 2,7 

Gemiddeld aantal ramen 85 25,4 

Veel ramen 229 68,4 

Geen voorkeur 12 3,6 

Totaal 335 100,0 

Mediaan: Veel ramen 

 

 

 SLAAPKAMERS Aantal % 

1 54 16,1 

2 182 54,3 

3 82 24,5 

4 12 3,6 

Geen voorkeur 5 1,5 

Totaal 335 100,0 

Gemiddelde: 2,16 (2,16 slaapkamers) 

Var: 0,731 

St.dev.: 0,534 
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 BADKAMER Aantal % 

Alleen een douche 95 28,4 

Alleen een ligbad 11 3,3 

Een douche én een ligbad 160 47,8 

Geen voorkeur 69 20,6 

Totaal 335 100,0 

Modus: Een douche én een ligbad 

 

 

 TOILET Aantal % 

1 toilet is voldoende 145 43,3 

2 toiletten 160 47,8 

Geen voorkeur 30 9,0 

Totaal 335 100,0 

Modus: 2 toiletten 

 

 

 ASPECTEN KEUZE Aantal % 

De locatie 142 42,4 

De woning zelf 132 39,4 

De prijs 61 18,2 

Totaal 335 100,0 

Modus: De locatie 

 

 

 KLUSSEN Aantal % 

Instapklaar 38 11,3 

Licht klussen 243 72,5 

Zwaar klussen 54 16,1 

Totaal 335 100,0 

Mediaan: licht klussen 
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Woonwensen woonomgeving Parkstad 
WIJKKEUZE Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Totaal  

53  Voerendaal-Kunrade 52 22,5% 18 8,3% 12 6,0% 82 12,7% 
30  Heerlen-Centrum 36 15,6% 20 9,3% 16 8,0% 72 11,1% 
33  Welten-Benzenrade 16 6,9% 19 8,8% 19 9,5% 54 8,3% 
34  Bekkerveld 10 4,3% 21 9,7% 10 5,0% 41 6,3% 
55  Klimmen 6 2,6% 13 6,0% 11 5,5% 30 4,6% 
57  Nuth 8 3,5% 11 5,1% 6 3,0% 25 3,9% 
37  Heerlerbaan-Centrum 7 3,0% 6 2,8% 7 3,5% 20 3,1% 
60  Hulsberg 3 1,3% 4 1,9% 13 6,5% 20 3,1% 
35  Caumerveld - Douve Weien 1 0,4% 7 3,2% 12 6,0% 20 3,1% 
54  Ubachsberg/buurtschappen 3 1,3% 9 4,2% 7 3,5% 19 2,9% 
51  Simpelveld 8 3,5% 5 2,3% 5 2,5% 18 2,8% 
52  Bocholtz 3 1,3% 7 3,2% 4 2,0% 14 2,2% 
36  Molenberg 5 2,2% 3 1,4% 5 2,5% 13 2,0% 
61  Schimmert 5 2,2% 1 0,5% 6 3,0% 12 1,9% 
23  Heerlerheide – Passart 5 2,2% 3 1,4% 3 1,5% 11 1,7% 
6    Schaesberg-Zuid 4 1,7% 3 1,4% 4 2,0% 11 1,7% 
15  Brunssum-Zuid 5 2,2% 2 0,9% 3 1,5% 10 1,5% 
59  Wijnandsrade 4 1,7% 3 1,4% 3 1,5% 10 1,5% 
16  Brunssum-Centrum 3 1,3% 3 1,4% 3 1,5% 9 1,4% 
1    Schinveld 6 2,6% 1 0,5% 1 0,5% 8 1,2% 
32  Ten Esschen 1 0,4% 5 2,3% 2 1,0% 8 1,2% 
5    Schaesberg-Noord/Kakert 4 1,7% 1 0,5% 2 1,0% 7 1,1% 
4    Merkelbeek - Douvergenhout 2 0,9% 4 1,9% 1 0,5% 7 1,1% 
3    Bingelrade 2 0,9% 2 0,9% 3 1,5% 7 1,1% 
44  Kerkrade-Centrum/Holz 1 0,4% 3 1,4% 3 1,5% 7 1,1% 
56  Ransdaal 1 0,4% 3 1,4% 3 1,5% 7 1,1% 
38  Heerlerbaan-Schil - 0,0% 6 2,8% 1 0,5% 7 1,1% 
40  Spekholzerheide - 0,0% 2 0,9% 5 2,5% 7 1,1% 
10  Groenstraat/Rimburg 3 1,3% 2 0,9% 1 0,5% 6 0,9% 
12  Brunssum-West 3 1,3% 2 0,9% 1 0,5% 6 0,9% 
8    Heiveld/Hoefveld 3 1,3% 1 0,5% 2 1,0% 6 0,9% 
47  Eygelshoven - 0,0% - 0,0% 6 3,0% 6 0,9% 
2    Jabeek 3 1,3% - 0,0% 2 1,0% 5 0,8% 
20  Nieuw Lotbroek 1 0,4% 2 0,9% 2 1,0% 5 0,8% 
28  Grasbroek - Musschemig - Schandelen - 0,0% 2 0,9% 3 1,5% 5 0,8% 
7    Eikske 2 0,9% 1 0,5% 1 0,5% 4 0,6% 
31  Eikenderveld 1 0,4% 2 0,9% 1 0,5% 4 0,6% 
13  Brunssum-Noord 1 0,4% 1 0,5% 2 1,0% 4 0,6% 
9    Oude Heide-de Voort - 0,0% 4 1,9% - 0,0% 4 0,6% 
11  Lauradorp/Abdissenbosch - 0,0% 3 1,4% 1 0,5% 4 0,6% 
14  Brunssum-Oost 2 0,9% 1 0,5% - 0,0% 3 0,5% 
19  Hoensbroek - De Dem 1 0,4% 1 0,5% 1 0,5% 3 0,5% 
26  Rennemig – Beersdal 1 0,4% 1 0,5% 1 0,5% 3 0,5% 
27  Zeswegen - Nieuw Husken 1 0,4% 1 0,5% 1 0,5% 3 0,5% 
42  Terwinselen 1 0,4% 1 0,5% 1 0,5% 3 0,5% 
50  Chevremont/Haanrade 2 0,9% - 0,0% - 0,0% 2 0,3% 
24  Heksenberg 1 0,4% 1 0,5% - 0,0% 2 0,3% 
46  Nulland/Bleijerheide 1 0,4% 1 0,5% - 0,0% 2 0,3% 
22  Vrieheide - De Stack 1 0,4% - 0,0% 1 0,5% 2 0,3% 
41  Heilust/Kaalheide - 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 2 0,3% 
45  Erenstein/Rolduckerveld - 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 2 0,3% 
49  Waubacherveld - 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 2 0,3% 
48  Hopel/Vink 1 0,4% - 0,0% - 0,0% 1 0,2% 
58  Vaesrade 1 0,4% - 0,0% - 0,0% 1 0,2% 
29  MSP - 0,0% 1 0,5% - 0,0% 1 0,2% 
17  Maria Gewanden - Terschuren - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
18  Mariarade - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
21  De Koumen - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
25  Schrieversheide - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
39  De Beitel - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
43  Gracht - 0,0% - 0,0% - 0,0% 0 0,0% 
Subtotaal 231 100,0% 216 100,0% 200 100,0% 647 100,0% 
Geen voorkeur opgegeven 104  119  135  358  
Totaal 335  335  335  1005  

Modus: Keuze1: Voerendaal-Kunrade / Keuze2: Bekkerveld / Keuze3: Welten-Benzenrade 

 Totaalkeuze: Voerendaal-Kunrade 
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WOONMILIEU Aantal % 

Centrumstedelijk 41 12,2 

Stedelijk buiten centrum 72 21,5 

Groenstedelijk/suburbaan 59 17,6 

Dorps (centrum) 81 24,2 

Dorps 
(landelijk/verspreid) 

46 13,7 

Geen (duidelijke) 
voorkeur 

36 10,7 

Totaal 335 100,0 

Modus: Dorps (centrum) 

 

BUURT 
VOORKEUR 

 
Eens met 
stelling 1 

Beetje meer 
eens met 
stelling 1 

 
Geen voorkeur 
voor 1 of 2 

Beetje meer 
eens met 
stelling 2 

 
Eens met 
stelling 2 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

A) Leeftijd 29 8,7% 122 36,4% 111 33,1% 63 18,8% 10 3,0% 

B) Afkomst 76 22,7% 125 37,3% 101 30,1% 26 7,8% 7 2,1% 

C) Leefstijl 28 8,4% 133 39,7% 140 41,8% 29 8,7% 5 1,5% 

D) Contact 97 29,0% 141 42,1% 69 20,6% 26 7,8% 2 0,6% 

Mediaan: A+C Geen voorkeur voor 1 of 2 / B+D Beetje meer eens met stelling 1 

 

 

Stelling 1 Vraag Stelling 2 

...er vooral mensen van mijn leeftijd wonen A …er vooral mensen wonen van alle leeftijden 

…er vooral mensen wonen met dezelfde cultuur 
en afkomst als ik 

B …er vooral mensen wonen met verschillende 
afkomst en cultuur 

…er vooral mensen wonen met dezelfde leefstijl 
als ik 

C …er vooral mensen wonen met verschillende 
leefstijlen 

…mensen elkaar vooral kennen en groeten en er 
contact is tussen buurtgenoten 

D …mensen vooral individueel zijn ingesteld en 
zich niet met elkaar bemoeien 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vraag D

Vraag C

Vraag B

Vraag A

Voorkeur voor stelling 

Eens met stelling 1 Beetje meer eens met stelling 1

Geen voorkeur voor 1 of 2 Beetje meer eens met stelling 2

Eens met stelling 2
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LIGGING 

 
Belangrijk 

Beetje 
belangrijk 

 
Neutraal 

Beetje 
onbelangrijk 

 
Onbelangrijk 

 
Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Centrum 97 29,0 166 49,6 51 15,2 14 4,2 7 2,1 335 100 

Landelijk 34 10,1 123 36,7 105 31,3 51 15,2 22 6,6 335 100 

Rust 61 18,2 136 40,6 97 29,0 34 10,1 7 2,1 335 100 

Levendig 60 17,9 170 50,7 80 23,9 21 6,3 4 1,2 335 100 

(Functioneel) 
groen 

54 16,1 145 43,3 103 30,7 27 8,1 6 1,8 335 100 

Ontsluitings-
wegen 

117 34,9 151 45,1 47 14,0 18 5,4 2 ,6 335 100 

Openbaar 
Vervoer 

146 43,6 110 32,8 51 15,2 16 4,8 12 3,6 335 100 

 

 

 

Criterium Mediaan 

Centrum Beetje belangrijk 

Landelijk Neutraal 

Rust Beetje belangrijk 

Levendig Beetje belangrijk 

(Functioneel) groen Beetje belangrijk 

Ontsluitingswegen Beetje belangrijk 

Openbaar Vervoer Beetje belangrijk 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Centrum

Landelijk

Rust

Levendig

(Functioneel) groen

Ontsluitingswegen

Openbaar Vervoer

Voorkeur voor ligging 

Belangrijk Beetje belangrijk Neutraal

Beetje onbelangrijk Onbelangrijk
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VOORZIENINGEN 

 
Belangrijk 

Beetje 
belangrijk 

 
Neutraal 

Beetje 
onbelangrijk 

 
Onbelangrijk 

 
Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

Ziekenhuis 63 18,8 131 39,1 95 28,4 38 11,3 8 2,4 335 

Apotheek etc. 83 24,8 150 44,8 70 20,9 28 8,4 4 1,2 335 

Winkels 155 46,3 143 42,7 30 9,0 7 2,1 0 ,0 335 

Cafe etc. 67 20,0 109 32,5 86 25,7 52 15,5 21 6,3 335 

Restaurant etc. 53 15,8 128 38,2 104 31,0 45 13,4 5 1,5 335 

Cultuur 28 8,4 62 18,5 116 34,6 96 28,7 33 9,9 335 

Sport 102 30,4 157 46,9 59 17,6 16 4,8 1 ,3 335 

Recreatie 58 17,3 144 43,0 100 29,9 28 8,4 5 1,5 335 

Familie 94 28,1 132 39,4 76 22,7 26 7,8 7 2,1 335 

Werk 105 31,3 163 48,7 54 16,1 12 3,6 1 ,3 335 

 

 

Criterium Mediaan 
Ziekenhuis Beetje belangrijk 

Apotheek etc. Beetje belangrijk 
Winkels Beetje belangrijk 
Cafe etc. Beetje belangrijk 

Restaurant etc. Beetje belangrijk 
Cultuur Neutraal 
Sport Beetje belangrijk 

Recreatie Beetje belangrijk 
Familie Beetje belangrijk 
Werk Beetje belangrijk 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ziekenhuis

Apotheek etc.

Winkels

Cafe etc.

Restaurant etc.

Cultuur

Sport

Recreatie

Familie

Werk

Voorkeur voorzieningen 

Belangrijk Beetje belangrijk Neutraal Beetje onbelangrijk Onbelangrijk
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Diverse stellingen situatie woningmarkt 

 
OPINIE 
AANBOD 

 
Mee eens 

Beetje mee 
eens 

 
Neutraal 

Beetje mee 
oneens 

 
Mee oneens 

 
Totaal 

Geen idee/ 
mening 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal Aantal 

Aantal 63 34,8 66 36,5 39 21,5 10 5,5 3 1,7 181 154 

Locatie 33 18,8 54 30,7 49 27,8 24 13,6 16 9,1 176 159 

Woonwens 27 16,1 57 33,9 42 25,0 31 18,5 11 6,5 168 167 

Kwaliteit 31 17,5 69 39,0 50 28,2 22 12,4 5 2,8 177 158 

Particulier 59 29,4 80 39,8 39 19,4 19 9,5 4 2,0 201 134 

Wachttijd 68 36,6 63 33,9 39 21,0 12 6,5 4 2,2 186 149 

Doelgroep 57 26,4 85 39,4 55 25,5 14 6,5 5 2,3 216 119 

Navraag 47 22,7 76 36,7 67 32,4 14 6,8 3 1,4 207 128 

Inspraak 54 22,2 96 39,5 65 26,7 20 8,2 8 3,3 243 92 

Flexibiliteit 113 42,8 82 31,1 36 13,6 15 5,7 18 6,8 264 71 

 

 

Afkorting Stelling 

Aantal Er zijn te weinig starterswoningen voor hoogopgeleide jongeren in Parkstad. 

Locatie Er is geen aanbod op de locatie waar ik wil gaan wonen. 

Woonwens Het beschikbare aanbod past niet bij mijn woonwens. 

Kwaliteit De kwaliteit van het aanbod voor starters is ondermaats. 

Particulier Er is te weinig betaalbaar aanbod in de vrije/particuliere huursector. 

Wachttijd De wachttijd voor een woning (bij woningcorporaties) is veel te lang. 

Doelgroep Er wordt teveel voor o.a. ouderen en gezinnen gebouwd i.p.v. starters. 

Navraag Er wordt te weinig navraag gedaan naar mijn woonwensen en voorkeuren door o.a. gemeenten en corporaties. 

Inspraak Ik wil graag in een zo vroeg mogelijke fase in de ontwikkeling van starters-woningen betrokken worden. 

Flexibiliteit Als starter vind ik flexibiliteit belangrijk, daarom is huur op dit moment wellicht de beste optie. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aanbod aantal

Aanbod locatie

Aanbod woonwens

Aanbod kwaliteit

Aanbod particulier

Aanbod wachttijd

Aanbod doelgroep

Aanbod navraag

Aanbod inspraak

Aanbod flexibiliteit

Opinie woningmarkt 

Mee eens Beetje mee eens Neutraal

Beetje mee oneens Mee oneens
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Huidige woonsituatie 

 

OUDERS LOCATIE AANTAL % 

Ja 185 55,2 

Nee 146 43,6 

Niet van toepassing 4 1,2 

Totaal 335 100,0 

Modus: Ja 

 

OUDERS GEMEENTE Aantal % 

Brunssum 14 7,6 

Heerlen 49 26,5 

Kerkrade 17 9,2 

Landgraaf 18 9,7 

Nuth 13 7,0 

Onderbanken 12 6,5 

Simpelveld 8 4,3 

Voerendaal 54 29,2 

Totaal 185 100,0 

Modus: Voerendaal 

 

EIGEN LOCATIE Aantal % 

Ja 178 53,1 

Nee 157 46,9 

Totaal 335 100,0 

Modus: Ja 

 

EIGEN GEMEENTE Aantal % 

Brunssum 13 7,3 

Heerlen 68 38,2 

Kerkrade 15 8,4 

Landgraaf 17 9,6 

Nuth 7 3,9 

Onderbanken 11 6,2 

Simpelveld 6 3,4 

Voerendaal 41 23,0 

Totaal 178 100,0 

Modus: Heerlen 
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OUDERS WIJK PARKSTAD Aantal %  EIGEN WIJK PARKSTAD Aantal % 

Voerendaal-Kunrade 40 21,6  Voerendaal-Kunrade 29 16,3 

Welten-Benzenrade 11 5,9  Heerlen-Centrum 12 6,7 

Heerlerbaan-Schil 7 3,8  Welten-Benzenrade 9 5,1 

Schinveld 7 3,8  Eikenderveld 7 3,9 

Klimmen 6 3,2  Schinveld 7 3,9 

Nuth 6 3,2  Bekkerveld 6 3,4 

Heerlerheide - Passart 5 2,7  Heerlerbaan-Schil 6 3,4 

Schaesberg-Zuid 5 2,7  Eygelshoven 5 2,8 

Bocholtz 4 2,2  Grasbroek-Musschemig-Schandelen 5 2,8 

Brunssum-West 4 2,2  Heerlerheide - Passart 5 2,8 

Brunssum-Zuid 4 2,2  Brunssum-West 4 2,2 

Eygelshoven 4 2,2  Klimmen 4 2,2 

Grasbroek-Musschemig-Schandelen 4 2,2  Lauradorp/Abdissenbosch 4 2,2 

Groenstraat/Rimburg 4 2,2  Ransdaal 4 2,2 

Kerkrade-Centrum/Holz 4 2,2  Ubachsberg/buurtschappen 4 2,2 

Ransdaal 4 2,2  Bocholtz 3 1,7 

Simpelveld 4 2,2  Brunssum-Noord 3 1,7 

Ubachsberg/buurtschappen 4 2,2  Brunssum-Zuid 3 1,7 

Wijnandsrade 4 2,2  Eikske 3 1,7 

Eikenderveld 3 1,6  Groenstraat/Rimburg 3 1,7 

Eikske 3 1,6  Heerlerbaan-Centrum 3 1,7 

Hulsberg 3 1,6  Kerkrade-Centrum/Holz 3 1,7 

Lauradorp/Abdissenbosch 3 1,6  Nulland/Bleijerheide 3 1,7 

Nulland/Bleijerheide 3 1,6  Nuth 3 1,7 

Rennemig - Beersdal 3 1,6  Rennemig - Beersdal 3 1,7 

Bekkerveld 2 1,1  Simpelveld 3 1,7 

Bingelrade 2 1,1  Brunssum-Centrum 2 1,1 

Brunssum-Centrum 2 1,1  Caumerveld-Douve Weien 2 1,1 

Brunssum-Noord 2 1,1  Hoensbroek-De Dem 2 1,1 

Brunssum-Oost 2 1,1  Hulsberg 2 1,1 

Caumerveld-Douve Weien 2 1,1  Merkelbeek-Douvergenhout 2 1,1 

Chevremont/Haanrade 2 1,1  Oude Heide-de Voort 2 1,1 

Heerlen-Centrum 2 1,1  Schaesberg-Noord/Kakert 2 1,1 

Heiveld/Hoefveld 2 1,1  Schaesberg-Zuid 2 1,1 

Merkelbeek-Douvergenhout 2 1,1  Spekholzerheide 2 1,1 

Spekholzerheide 2 1,1  Wijnandsrade 2 1,1 

Zeswegen - Nieuw Husken 2 1,1  Zeswegen - Nieuw Husken 2 1,1 

Heerlerbaan-Centrum 1 ,5  Bingelrade 1 ,6 

Heksenberg 1 ,5  Brunssum-Oost 1 ,6 

Jabeek 1 ,5  Chevremont/Haanrade 1 ,6 

Maria Gewanden-Terschuren 1 ,5  Heiveld/Hoefveld 1 ,6 

Mariarade 1 ,5  Heksenberg 1 ,6 

Molenberg 1 ,5  Jabeek 1 ,6 

Nieuw Lotbroek 1 ,5  Maria Gewanden-Terschuren 1 ,6 

Oude Heide-de Voort 1 ,5  Molenberg 1 ,6 

Schaesberg-Noord/Kakert 1 ,5  Nieuw Lotbroek 1 ,6 

Schrieversheide 1 ,5  Schrieversheide 1 ,6 

Terwinselen 1 ,5  Terwinselen 1 ,6 

Vrieheide - De Stack 1 ,5  Vrieheide - De Stack 1 ,6 

Totaal 185 100,0  Totaal 178 100,0 

 

Modus: Voerendaal-Kunrade               Modus: Voerendaal-Kunrade 
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EIGEN GEMEENTE 
BUITEN PARKSTAD 

Aantal % 

Maastricht 29 18,5% 

Sittard-Geleen 10 6,4% 

Aken (Dui) 8 5,1% 

Beek 8 5,1% 

Eijsden-Margraten 8 5,1% 

Echt-Susteren 7 4,5% 

Eindhoven 6 3,8% 

Gulpen-Wittem 6 3,8% 

Roermond 6 3,8% 

Stein 6 3,8% 

Valkenburg 6 3,8% 

Geen opgave 5 3,2% 

Leudal 5 3,2% 

Roerdalen 5 3,2% 

Venlo 5 3,2% 

Weert 5 3,2% 

Tilburg 4 2,5% 

Meerssen 3 1,9% 

Utrecht 3 1,9% 

Maasgouw 2 1,3% 

Nijmegen 2 1,3% 

Peel en Maas 2 1,3% 

Schinnen 2 1,3% 

Vaals 2 1,3% 

Amsterdam 1 0,6% 

Eupen (België) 1 0,6% 

Grave 1 0,6% 

Heel 1 0,6% 

Heinsberg (Dui) 1 0,6% 

Leiden 1 0,6% 

Leuven (België) 1 0,6% 

Maastricht en Eindhoven 1 0,6% 

Mönchengladbach (Dui) 1 0,6% 

Oirsbeek 1 0,6% 

Someren 1 0,6% 

Venray 1 0,6% 

Totaal 157 100,0 

Modus: Maastricht 
 

 WOONSITUATIE AANTAL % 

Ik woon bij mijn ouders 233 69,6 

Ik huur zelf een woning 44 13,1 

Ik huur een studentenkamer 42 12,5 

Ik heb reeds zelf een woning 
gekocht 

7 2,1 

Anders, namelijk 9 2,7 

Totaal 335 100,0 

Modus: Ik woon bij mijn ouders 
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WOON 
LOCATIE 

 
Mee eens 

Beetje  
mee eens 

 
Neutraal 

Beetje  
mee oneens 

 
Mee oneens 

 
Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

Prettig 
wonen 

225 67,2 74 22,1 21 6,3 10 3,0 5 1,5 335 

Voel mij 
thuis 

213 63,6 74 22,1 29 8,7 12 3,6 7 2,1 335 

Blijven 
wonen 

116 34,6 65 19,4 81 24,2 40 11,9 33 9,9 335 

Graag 
verhuizen 

37 11,0 47 14,0 91 27,2 62 18,5 98 29,3 335 

 

 
Let op: De laatste variabele is in een andere richting geformuleerd dan de eerste drie. 

Afkorting Stelling 

Prettig wonen In mijn buurt/wijk is het prettig wonen. 

Voel mij thuis Ik voel mij thuis in deze buurt/wijk. 

Blijven wonen Ik zou graag blijven wonen in deze buurt/wijk. 

Graag verhuizen Ik zou graag verhuizen uit deze buurt/wijk. 

Persoonlijke informatie 

 

DIPLOMA HBO WO Geen 

Ja  32 21 286 

Nee 303 314 49 

Totaal 335 335 335 

Modus:                     Nee        Nee       Ja 

 HUIDIGE STUDIE Aantal % 

HBO 285 85,1 

WO 28 8,4 

Recent afgestudeerd 22 6,6 

Totaal 335 100,0 

Modus: HBO 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prettig wonen

Voel mij thuis

Blijven wonen

Graag verhuizen

Opinie woonsituatie 

Mee eens Beetje mee eens Neutraal

Beetje mee oneens Mee oneens
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 OPLEIDINGSRICHTING Aantal % 

Alfa 25 7,5 

Bèta 90 26,9 

Gamma 76 22,7 

Medisch 117 34,9 

Niet duidelijk 27 8,1 

Totaal 335 100,0 

Modus: Medisch 

 VERWACHTE 
GEZINSSITUATIE 

Aantal % 

Alleenstaand 87 26,0 

Tweepersoonshuishouden 190 56,7 

Meer dan twee personen 13 3,9 

Geen idee 45 13,4 

Total 335 100,0 

Mediaan: Tweepersoonshuishouden 

 LEEFTIJD Aantal % 

17 12 3,6 

18 37 11,0 

19 38 11,3 

20 44 13,1 

21 57 17,0 

22 62 18,5 

23 36 10,7 

24 26 7,8 

25 12 3,6 

26 3 ,9 

27 6 1,8 

28 2 ,6 

Totaal 335 100,0 

Gemiddelde: 21,14 

Var: 5,197 

St.dev.: 2,280 

 

 GESLACHT Aantal % 

Man 180 53,7 

Vrouw 155 46,3 

Totaal 335 100,0 

Modus: Man 
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Bijlage 6 - Specifieke resultaten / interacties tussen variabelen 

Woonwensen woning 
Allereerst worden de belangrijkste bevindingen wat betreft de woonwensen van de woning besproken. Voor 

de diverse afhankelijke variabelen zoals het gewenste bouwtype, de eigendomsvorm en het aantal 

slaapkamers wordt gekeken in hoeverre er een verschil zit in de respons van bepaalde groepen binnen 

onafhankelijke variabelen als geslacht, leeftijd, gezinssituatie en denkniveau. De gevonden significante 

verschillen zullen vervolgens besproken worden. Vervolgens zal gekeken worden naar significante verschillen 

en correlatie tussen de afhankelijke variabelen onderling. 

Algemene kenmerken woning 

 
Tabel 1 Voorkeur termijn 

Van de 335 respondenten kozen  er 202 bewust voor een 

bepaalde termijn wat betreft het wonen in hun eerste woning 

(60,3 procent). Ongeveer drie keer zoveel respondenten 

gaven hun voorkeur aan een woning voor de korte termijn 

boven een woning voor de lange termijn (meer dan 7 jaar). 

Hieruit blijkt dat jongeren toch grotendeels voor een echte 

starterswoning voor de korte termijn lijken te kiezen, waarbij 

wel gezegd dient te worden dat 133 respondenten aangaven nog geen idee/geen voorkeur te hebben. 

Tabel 2 Voorkeur eigendomsvorm 

Over de eigendomsvorm van de gewenste woning waren meer 

respondenten uitgesproken (83,4 procent).  Ook hier was een 

duidelijke voorkeur waar te nemen, namelijk voor de 

huurwoning (ruim 2,1x zo vaak genoemd als een 

koopwoning). 

 

Tabel 3 Termijn x eigendomsvorm 

 

 

 

 

 

 

Een kruistabel tussen de gewenste termijn en de gewenste eigendomsvorm doet vermoeden dat er een 

verband bestaat tussen beide variabelen. Wanneer de respondenten die ‘geen idee/voorkeur’ bij de 

eigendomsvorm of de termijn kozen worden weggelaten, kan met een χ
2
-test dit verband worden 

aangetoond. Dit levert met 187 bruikbare respondenten een significante waarde voor p op: (χ
2
=94.516; df=1; 

p≤0,05). Aangezien de celfrequentie van de cel ‘lange termijn’x’huurwoning’ lager dan 10 is (6), mag de chi-

kwadraat hier niet gebruikt worden. Gezien de duidelijke percentages kan echter wel redelijkerwijs verwacht 

worden dat er een verband bestaat tussen de termijn en de eigendomsvorm.  

TERMIJN Aantal % 

Korte termijn 152 45,4 

Lange termijn 50 14,9 

Geen idee/nog geen 
voorkeur 

133 39,7 

Totaal 335 100,0 

 EIGENDOMSVORM Aantal % 

Huurwoning 194 57,9 

Koopwoning 92 27,5 

Geen voorkeur 49 14,6 

Totaal 335 100,0 

TERMIJN X 
EIGENDOMSVORM 
CROSSTAB 

Eigendomsvorm Totaal 

Huurwoning Koopwoning  

Termijn Korte termijn 125 88,7% 16 11,3% 141 100,% 

95,4%  28,6%  75,4%  

Lange termijn 6 13,0% 40 87,0% 46 100,0% 

4,6%  71,4%  24,6%  

Totaal 131 70,0% 56 30,0% 187 100,0% 

100,0%  100,0%  100,0%  
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Respondenten die een woning voor de korte termijn zoeken, kiezen beduidend vaker dan gemiddeld voor 

een huurwoning dan respondenten die voor de lange termijn zoeken. Tegelijkertijd wordt de koopwoning 

zoals verwacht vrijwel alleen genoemd door respondenten die voor de lange termijn iets zoeken. 

 
Tabel 4 Termijn x gezinssituatie 

Er lijkt ook een significant verband 

te bestaan tussen de termijn 

waarvoor een respondent kiest en 

de gezinssituatie waarin hij/zij 

denkt te starten (χ
2
=4.477; df=1; 

p≤0,05). Het blijkt dat 

alleenstaanden eerder voor de 

korte termijn kiezen en twee- of 

meerpersoons-huishoudens voor 

de langere termijn. Ook hier kent 

een cel een frequentie lager dan 10 

(9), dus mag het verband niet officieel met de chi-kwadraat methode worden aangetoond. Toch kan 

redelijkerwijs verwacht worden dat de gevonden verschillen er ook daadwerkelijk zijn. 

Tabel 5 Termijn x denkniveau 

Ook lijkt er een significant verschil te zijn in de 

keuze voor een bepaalde termijn tussen 

respondenten met HBO en WO denkniveau 

(χ
2
=4.827; df=1; p≤0,05). Met name het 

weinige aantal WO’ers dat kiest voor de lange 

termijn is opvallend (chi-square term 3.06 

t.o.v. 4.827 totaal). Doordat de observed value 

van deze cel slechts 3 bedraagt, mag ook hier 

de chi-kwadraat methode officieel niet 

gebruikt worden. Ook hier kan echter gezien de 

duidelijke verschillen verwacht worden dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de groepen. 

Tabel 6 Eigendomsvorm x geslacht 

Twee variabelen waar een nog 

sterker verband tussen bestaat zijn 

de eigendomsvorm en het geslacht. 

Het blijkt namelijk dat de 129 

vrouwen die hun voorkeur voor 

een bepaalde eigendomsvorm 

uitspraken procentueel gezien 

significant vaker voor een 

huurwoning kozen dan de 157 

mannen die hun keuze maakten. 

Mannen kozen aan de andere kant duidelijk vaker voor een koopwoning dan vrouwen:  (χ
2
=7.130; df=1; 

p≤0.05). Een andere statistiek die aardig is om te vermelden is het verschil in de gewenste eigendomsvorm 

tussen diverse verwachte gezinssituaties. De grotere voorkeur van alleenstaanden voor huurwoningen en van 

twee- of meerpersoonshuishoudens voor een koopwoning bleek echter net niet significant te zijn: (χ
2
=3.687; 

df=1; p=n.s.). 

 

TERMIJN X 
GEZINSSITUATIE  
CROSSTAB  

Gezinssituatie Totaal 

Alleenstaand Tweepersoons 
of meer pers. 

 

Termijn Korte termijn 49 88 137 

84,5% 69,8% 74,5% 

Lange termijn 9 38 47 

15,5% 30,2% 25,5% 

Totaal  58 126 184 

100,0% 100,0% 100,0% 

TERMIJN X DENK-
NIVEAU CROSSTAB 
  

Denkniveau Totaal 

HBO WO  

Termijn Korte 
termijn 

123 29 152 

72,4% 90,6% 75,2% 

Lange 
termijn 

47 3 50 

27,6% 9,4% 24,8% 

Totaal 170 32 202 

100,0% 100,0% 100,0% 

EIGENDOMSVORM X 
GESLACHT CROSSTAB 

Geslacht Totaal 

Man Vrouw  

Eigendoms-
vorm 

Huurwoning 96 98 194 

61,1% 76,0% 67,8% 

Koopwoning 61 31 92 

38,9% 24,0% 32,2% 

Totaal 157 129 286 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 7 Voorkeur bouwperiode 

Voor de keuze tussen nieuwbouw en bestaande 

bebouwing lijkt nauwelijks een voorkeur te bestaan 

onder jonge hoogopgeleide starters in Parkstad. Drie op 

de vijf respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben 

voor bestaande bouw of nieuwbouw. Ongeveer anderhalf 

keer zoveel respondenten hebben een duidelijke 

voorkeur voor nieuwbouw dan voor bestaande bouw, maar wanneer we de respondenten met geen voorkeur 

bij beiden erbij tellen, dan scoort nieuwbouw 52,3 procent en bestaande bouw 47,7 procent (281-256). In dat 

geval valt er geen duidelijke voorkeur waar te nemen qua bouwperiode. 

Gewenst bouwtype & woningtype 

 
Tabel 8 Voorkeur bouwtype    Tabel 9 Voorkeur woningtype 

WONINGTYPE Aantal % 

Herenhuis/stadswoning 123 36,7 

Loft 67 20,0 

Drive-in woning 60 17,9 

Studio 59 17,6 

Woonboerderij 54 16,1 

Jaren 30 woning 53 15,8 

Wonen boven winkels 35 10,4 

Getransformeerd kantoor 18 5,4 

Woon/werk woning 16 4,8 

Mijnwerkerswoning 8 2,4 

Geen voorkeur 106 31,6 

Anders, nl:… 4,0 1,2 

 
 
Zoals te zien is in tabellen 8 en 9 zijn een bepaald aantal bouw- en woningtypen populairder dan anderen. Bij 

de bouwtypen zijn met name het appartement met lift, de halfvrijstaande/geschakelde woning en de 

vrijstaande woning gewild. Zij worden door ongeveer 40 procent van de respondenten genoemd. In hoeverre 

starters een vrijstaande woning kunnen betalen, is echter maar de vraag. Minder populair is het type 

bovenwoning/duplex.  

Gewild woningtype is het herenhuis/de stadswoning met 134 respondenten. Op gepaste afstand met 67 

respondenten staat op de tweede plaats het loft en op plek drie staat de drive-in woning met 60. Minder 

populair zijn de mijnwerkerswoning, de woon/werk woning en het getransformeerde kantoor. Dit kan diverse 

redenen hebben. Wellicht heeft de mijnwerkerswoning toch een mindere naam, of past deze gewoon niet bij 

de woonwensen. De woon-werk woning kan laag scoren doordat dit toch vaak prijzig kan zijn en niet direct 

voor de hand ligt zonder eigen bedrijf. Bij het getransformeerde kantoor, iets wat niet vaak voorkomt in de 

regio,  kunnen de jongeren zich wellicht geen voorstelling maken. Een dergelijke woonruimte hoeft namelijk 

niet veel te verschillen van een loft of een studio, types die wel goed scoren. 

Wellicht interessanter is het om te kijken hoe beide voorkeuren met elkaar samengaan. Zo zijn de 

gecombineerde voorkeuren voor beide typen uitgezet in tabel 10: 

 

BOUWPERIODE Aantal % 

Nieuwbouw 79 23,6 

Bestaande bebouwing 54 16,1 

Geen voorkeur 202 60,3 

Totaal 335 100,0 

BOUWTYPE Aantal % 

Appartement met lift 142 42,4 

Halfvrijstaand/geschakeld 134 40,0 

Vrijstaand 130 38,8 

Appartement zonder lift 89 26,6 

Tussengelegen/rijtjeswoning 85 25,4 

Bovenwoning/duplex 55 16,4 

Geen voorkeur 48 14,3 

Anders, nl:… 3 0,9 
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Tabel 10 Gecombineerde voorkeuren woningtype en bouwtype 

WONINGTYPE 
X BOUWTYPE 

App met lift App zonder 
lift 

Duplex/ 
boven 

Rijtjes/ 
tussen 

Half-
vrijstaand 

Vrijstaande 
woning 

Drive-in 25 10 8 15 38 36 

Herenhuis 50 28 20 35 67 70 

Jaren 30 16 13 6 17 35 31 

Woonboerderij 17 11 9 11 31 35 

Studio 39 29 21 16 13 19 

Loft 41 27 18 18 24 25 

Woon-werk 9 3 4 5 8 13 

Boven winkels 27 17 13 10 10 9 

Mijnwerkers 2 1 2 2 3 4 

Kantoor 11 8 7 6 7 6 

 
Tabel 11 Populairste bouwtypen per woningtype 

POPULAIRSTE BOUWTYPEN PER WONINGTYPE 

Drive-in Halfvrijstaand (38) Vrijstaand (36) App met lift (25) 

Herenhuis/stadswoning Vrijstaand (70) Halfvrijstaand (67) App met lift (50) 

Jaren 30 Halfvrijstaand (35) Vrijstaand (31) Rijtjes/tussen (17) 

Woonboerderij Vrijstaand (35) Halfvrijstaand (31) App met lift (17) 

Studio App met lift (39) App zonder lift (29) Duplex/boven (21) 

Loft App met lift (41) App zonder lift (27) Duplex/boven (18) 

Woon-werkwoning Vrijstaand (13) App met lift (9) Halfvrijstaand (8) 

Wonen boven winkels App met lift (27) App zonder lift (17) Duplex/boven (13) 

Mijnwerkerswoning Vrijstaand (4) Halfvrijstaand (3) Rijtjes/tussen (2) 

Getransformeerd kantoor App met lift (11) App zonder lift (8) Duplex/boven (7) 

 
Tabel 12 Populairste woningtypen per bouwtype 

POPULAIRSTE WONINGTYPEN PER BOUWTYPE 

App met lift Herenhuis (50) Loft (41) Studio (39) 

App zonder lift Studio (29) Herenhuis (28) Loft (27) 

Duplex/boven Studio (21) Herenhuis (20) Loft (18) 

Rijtjes/tussen Herenhuis (35) Loft (18) Jaren 30 (17) 

Halfvrijstaand Herenhuis (67) Drive-in (38) Jaren 30 (35) 

Vrijstaand Herenhuis (70) Drive-in (36) Woonboerderij (35) 

 

Kijkend naar de populairste woningtypes per bouwtype en andersom, vallen een aantal gewilde combinaties 

op, namelijk: 

App met lift, app zonder lift, duplex X Herenhuis, studio, loft 

Halfvrijstaand, vrijstaand   X Herenhuis, drive-in, jaren 30, woonboerderij 

Dit zijn op zich vrij logische combinaties, maar opvallend is dat het herenhuis de boventoon voert. Bij de 

meergezins-bouwtypen  scoort het herenhuis ongeveer gelijk met de studio en het loft, maar bij de eengezins-

bouwtypen steekt het herenhuis ruimschoot boven de redelijk gelijk scorende drive-in woning, jaren-30 

woning en woonboerderij uit.  
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Tabel 13 Populariteit bouw-/woningtype bij bepaalde groepen respondenten 

De voorkeur voor een bepaald 

bouwtype of woningtype kan 

ook worden uitgezet tegen een 

aantal onafhankelijke 

variabelen, zoals het geslacht en 

de verwachte grootte van het 

huishouden bij starten. Hieruit 

blijken enkele opvallende 

voorkeuren (zie tabel 13). De 

vrijstaande woning scoort bij de 

bouwtypen als enige beter 

onder de mannen dan de 

vrouwen. Wat betreft 

woningtypen scoren het 

herenhuis, de woon-werk 

woning en de 

mijnwerkerswoning onder de 

mannen beter dan bij de 

vrouwen.  In de tabel is met 

cijfers (χ2;df;p) aangegeven bij 

welke typen het verschil volgens de chi-square methode significant is. Wel dient gezegd te worden dat een 

mannelijke respondent gemiddeld 3,1 bouw/woningtypen kiest ten opzichte van 3,65 bij de vrouwen. Hierdoor 

zijn de percentages per type onder de vrouwen vanzelfsprekend gemiddeld gezien hoger. Wanneer hierop een 

correctie wordt toegepast, blijkt dat ook de halfvrijstaande woning, de woonboerderij en het 

getransformeerde kantoor onder de mannen procentueel gezien beter scoren dan bij de vrouwen.  

Kijkend naar de verwachte grootte van het huishouden, zijn de resultaten vrij duidelijk. De meergezinstypen 

(appartement, bovenwoning, studio, loft, wonen boven winkels) scoren onder de alleenstaande 

huishoudens beter dan bij de tweepersoonshuishoudens, waar met name de eengezinstypen (rijtjes, 

(half)vrijstaand, drive-in, herenhuis, jaren 30 woning) weer goed scoren bij de tweepersoonshuishoudens. 

De respons van huishoudens met meer dan 2 personen is in verband met het beperkte aantal respondenten 

buiten beschouwing gelaten. 

Nadere analyse inzake de leeftijd van de respondent toont aan dat er één woningtype is, waarbij er een 

verschil zit in de respons tussen de jongste en de oudste helft van de respondenten. De variabele ‘leeftijd’ is 

geherkodeerd in een nieuwe variabele ‘lft_jongoud’ met twee groepen, namelijk 17 t/m 21 jaar (147 

respondenten) en 21 t/m 28 jaar (188 respondenten). Bij de jaren-30 woning blijkt dat dit type bij de oudste 

leeftijdsgroep significant meer in de smaak valt dan bij de jongste groep (χ
2
=6.958; df=1; p≤0,05). 

Wat betreft het verschil in keuzes afhankelijk van de opleiding is gebruik gemaakt van de variabele 

‘denkniveau’. Er bleken significante verschillen te zitten in de voorkeur voor het getransformeerde kantoor 

(χ
2
=14.352; df=1; p≤0,05) en het wonen boven winkels (χ

2
=5.152; df=1; p≤0,05) onder de respondenten, 

waarbij de grotere voorkeur voor deze typen lag bij de respondenten met een WO denkniveau. Het 

getransformeerde kantoor werd genoemd door 7 respondenten t.o.v. een expected value van 2,0 en het 

wonen boven winkels door 8 respondenten t.o.v. een expected value van 4,0. De observed values komen 

echter niet boven de 10 uit, wat het gevolg is van de niet representatieve verhouding tussen HBO en WO in de 

steekproef. Hierdoor dient de gevonden significantie kritisch bekeken te worden. Opvallend hieraan is wel dat 

deze twee wat ‘alternatieve/minder traditionele’ vormen van huisvesting beter lijken te scoren onder de 

hoogst opgeleide groep (WO) van de steekproef. 

POPULARITEIT 
BIJ GROEPEN 

Man Vrouw Een-
persoons 

Twee-
persoons 

App met lift  4.251;1;≤0,05   
App zonder lift     
Duplex/boven  4.991;1;≤0,05   
Rijtjes/tussen     
Halfvrijstaand     
Vrijstaand     

Drive-in     
Herenhuis     
Jaren 30  5.041;1;≤0,05   
Woonboerderij     
Studio  9.477;1;≤0,05   
Loft     
Woon-werk     
Boven winkels     
Mijnwerkers     
Getr. kantoor     
Legenda = Populair bij groep = Minder populair bij groep 
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Interne kenmerken woning 

  

Tabel 14 Voorkeur woningoppervlakte 

Wat betreft de oppervlakte van de woning, is 

80-109 m
2
 duidelijk het populairst met een 

aandeel van bijna 40 procent onder de 274 

respondenten die een keuze wisten te maken. 

Met 28,1 procent volgt 50-79 m
2
 kort 

daarachter. Hoewel dit op zich al aangeeft welke 

oppervlakten het meest gewild zijn, is het beter 

om te kijken welke groepen specifiek voor een 

bepaalde oppervlakte kiezen.  

Wat betreft leeftijd, geslacht en denkniveau zit er 

geen significant verschil in de keuze voor een 

bepaalde oppervlakte, maar wel wat betreft de gezinssituatie bij het starten. 

Tabel 15 Woningoppervlakte x gezinssituatie 

Zo blijkt namelijk dat 

alleenstaanden duidelijk vaker 

dan gemiddeld kiezen voor een 

woningoppervlakte tot 50 m
2
 en 

grotere huishoudens minder. De 

oppervlakten 50-79 m
2
en 80-109 

m
2 

zijn bij geen van beiden 

duidelijk meer of minder 

populair, wat positief genoemd 

kan worden. Dit is omdat deze 

over de hele gezien veruit de 

meest gewilde oppervlakten zijn 

en dus voor alle huishoudens 

geschikt zijn.  Vanaf 110 m
2 

stijgt 

de populariteit onder grotere 

huishoudens volgens verwachting weer ten opzichte van eenpersoonshuishoudens. Door de lage 

celfrequenties bij 3 cellen is geherkodeerd in drie groepen (-79, 80-109, 110+), waarbij de chi-kwadraat 

methode is toegepast. Dit leverde een significant resultaat op: χ
2
=8.725; df=2; p≤0,05. Buiten deze non-

parametrische chi-square test op nominaal meetniveau, kan bij de variabele woningoppervlakte ook een 

parametrische t-test gedaan worden, met een significant resultaat: F=1,927; df=237; p≤0,05. 

 
Tabel 16 Voorkeur slaapkamers 

Over het gewenste aantal slaapkamers is 98,5 procent van de 

respondenten uitgesproken en 54,3 procent van alle 

respondenten heeft een voorkeur voor een woning met twee 

slaapkamers. Op de tweede plek volgt drie slaapkamers met 

ongeveer een kwart van de respondenten die daarvoor kiest en 

op plek drie wilt 16,1 procent van de respondenten minimaal 

één slaapkamer. 

 

 

WONINGOPPERVLAKTE Aantal % Geldig % 

tot 50 m² 18 5,4 6,6 

50-79 m² 77 23,0 28,1 

80-109 m² 109 32,5 39,8 

110-139 m² 47 14,0 17,1 

140 m² of meer 23 6,9 8,4 

(Sub)total 274 81,8 100,0 

Geen voorkeur 61 18,2  

Totaal 335 100,0   

WONINGOPPERVLAKTE X 
GEZINSSITUATIE 
CROSSTAB 

Gezinssituatie Totaal 

Alleenstaand Tweepersoons 
of meer 

 

Woning-
oppervlakte 

tot 50 m² 11 5 16 

14,5% 3,1% 6,7% 

50-79 m² 26 45 71 

34,2% 27,6% 29,7% 

80-109 m² 27 65 92 

35,5% 39,9% 38,5% 

110-139 m² 7 33 40 

9,2% 20,2% 16,7% 

140 m² of 
meer 

5 15 20 

6,6% 9,2% 8,4% 

Totaal 76 163 239 

100,0% 100,0% 100,0% 

 SLAAPKAMERS Aantal % 

1 54 16,1 

2 182 54,3 

3 82 24,5 

4 12 3,6 

Geen voorkeur 5 1,5 

Totaal 335 100,0 
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Tabel 17 Slaapkamers x gezinssituatie 

Wanneer het aantal slaapkamers wordt 

uitgezet tegen de gezinssituatie, wordt 

duidelijk dat de alleenstaanden met name 

een grotere voorkeur hebben dan grotere 

huishoudens voor 1 slaapkamer. Dat is in 

lijn met de gevonden data over de 

woningoppervlakte.  Voor het populairste 

aantal slaapkamers, namelijk 2, is er 

nauwelijks verschil tussen alleenstaanden 

en grotere huishoudens in de voorkeur.  

 

Meer dan 2 slaapkamers wordt vervolgens, 

en dat mag ook wel verwacht worden, 

onder grotere huishoudens duidelijk vaker 

genoemd dan onder alleenstaanden. 

Statistische methoden tonen dit ook aan, 

namelijk de chi-kwadraat (χ
2
=39.868; df=3; p≤0,05) en de meer nauwkeurige parametrische t-test (F=2.040; 

df=286; p≤0,05). Doordat de celfrequenties bij 3 en 4 slaapkamers kleiner zijn dan 10, zijn deze door te 

herkoderen samengevoegd met ‘2 slaapkamers’. Indien dan de chi-kwadraat methode wordt gebruikt, komt de 

volgende statistiek naar voren:  χ
2
=26.975; df=1; p≤0,05. 

 

Tabel 18 Voorkeur plattegrond 

Wat betreft de indeling van de woning, oftewel het aantal 

muren dat de diverse kamers van elkaar scheidt, is de 

mening ook duidelijk. Van de 308 respondenten met een 

uitgesproken mening, kozen er 252 voor minder muren 

tussen bijvoorbeeld de gang, de woonkamer en de 

keuken (82 procent). Waar de keuze voor de plattegrond 

niet samenhangt met het geslacht, de gezinssituatie of het denkniveau, is er wel een significant verschil tussen 

hoe de jonge en oude respondenten de vraag beantwoordden.  

 

Tabel 19 Plattegrond x leeftijd 

Het blijkt namelijk dat de respondenten van 17 

t/m 21 jaar beduidend minder kiezen voor een 

woning met meer muren dan jongeren van 22 

t/m 28 jaar. Het verschil is dan ook erg 

significant (χ
2
=13.331; df=1; p≤0,05), waarbij 

met name de termen ‘meermuren’ x ’17-

21’&’22-28’ een grote impact hebben op de 

hoge χ
2
, namelijk 4.816 en 6.091. 

 

 

 

SLAAPKAMERS X 
GEZINSSITUATIE 
CROSSTAB 

Gezinssituatie Totaal 

Alleenstaand Tweepersoons 
of meer 

 

Slaapkamers 1 29 18 47 

33,7% 9,0% 16,4% 

2 50 110 160 

58,1% 54,7% 55,7% 

3 6 65 71 

7,0% 32,3% 24,7% 

4 1 8 9 

1,2% 4,0% 3,1% 

Totaal 86 201 287 

100,0% 100,0% 100,0% 

 PLATTEGROND Aantal % 

Meer muren 56 16,7 

Minder muren 252 75,2 

Geen voorkeur 27 8,1 

Totaal 335 100,0 

PLATTEGROND X 
LEEFTIJD CROSSTAB 

Leeftijd Totaal 

17tm21 22tm28  

Plattegrond Meer 
muren 

19 37 56 

11,0% 27,2% 18,2% 

Minder 
muren 

153 99 252 

89,0% 72,8% 81,8% 

Totaal 172 136 308 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 20 Voorkeur ramen 

Van de 335 respondenten spraken er 323 zich uit over 

hun voorkeur voor het aantal ramen en de daarbij 

horende lichtinval/privacy etc. Van deze 323 koos het 

merendeel (229/71 procent) voor ‘veel ramen’ in de 

woning. De afbeelding in de enquête toont wat hieronder 

verstaan wordt. De keuze voor de ramen bleek niet een 

verband te houden met het geslacht, de leeftijd, de 

gezinssituatie of het denkniveau. 

Tabel 21 Voorkeur keuken 

Onder de typen keukens  blijkt een grote voorkeur te bestaan voor 

de (half)open keuken. Van de 265 respondenten die een duidelijke 

mening hadden, kozen er 241 voor een van beide typen (91 

procent). De gesloten keuken lijkt daarmee onder jongeren 

grotendeels afgeschreven. Er blijkt praktisch geen verschil te zijn 

tussen de voorkeur voor de keuken tussen mannen en vrouwen  

(χ
2
=0.050; df=2; p=n.s.) en respondenten met HBO en WO 

denkniveau (χ
2
=0.289; df=2; p=n.s.). Ook qua gezinssituatie en leeftijd 

is er geen verschil in voorkeur voor de keuken. 

Tabel 22 Voorkeur badkamer 

Op het vlak van de badkamer sprak bijna 50 procent van de 

respondenten de voorkeur uit voor een douche én een ligbad op de 

badkamer. Alleen een ligbad was met 3,3 procent niet populair, maar 

alleen een douche bleef ook achter op het hebben van beiden met 

28,4 procent. Er bleken geen verschillen te zijn in voorkeur voor de 

badkamer afhankelijk van leeftijd, geslacht, gezinssituatie of 

denkniveau. Waarschijnlijk koppelen mensen hun wens voor 

comfort/hygiëne niet aan zaken als de huishoudsituatie, waar dat bij 

het aantal slaapkamers bijvoorbeeld wel gebeurt. 

Puur kijkend naar de totale respons wat betreft het aantal gewenste 

aantal toiletten in de woning, is er weinig verschil in de voorkeur 

tussen één of twee toiletten (145 t.o.v. 160).  

 

 

 

Tabel 24 Toiletten x gezinssituatie 

Wel blijkt dat alleenstaanden veel 

vaker dan gemiddeld kiezen voor 

slechts 1 toilet en minder voor 2 

toiletten en dat dit voor grotere 

huishoudens in iets minder sterke 

mate andersom geldt (χ
2
=34.172; 

df=1; p≤0,05). Aan de hoge χ
2
-waarde 

is te zien dat de verschillen behoorlijk 

zijn.  

 RAMEN Aantal % 

Weinig ramen 9 2,7 

Gemiddeld aantal ramen 85 25,4 

Veel ramen 229 68,4 

Geen voorkeur 12 3,6 

Totaal 335 100,0 

 KEUKEN Aantal % 

Open keuken 107 31,9 

Halfopen keuken 134 40,0 

Gesloten keuken 24 7,2 

Geen voorkeur 70 20,9 

Totaal 335 100,0 

 BADKAMER Aantal % 

Alleen een 
douche 

95 28,4 

Alleen een ligbad 11 3,3 

Een douche én 
een ligbad 

160 47,8 

Geen voorkeur 69 20,6 

Totaal 335 100,0 

Tabel 23 Voorkeur toilet 

 TOILET Aantal % 

1 toilet is 
voldoende 

145 43,3 

2 toiletten 160 47,8 

Geen voorkeur 30 9,0 

Totaal 335 100,0 

TOILETTEN X 
GEZINSSITUATIE 
CROSSTAB 

Gezinssituatie Totaal 

Alleenstaand Tweepersoons 
of meer 

 

Toiletten 1 toilet 59 67 126 

75,6% 36,2% 47,9% 

2 
toiletten 

19 118 137 

24,4% 63,8% 52,1% 

Totaal 78 185 263 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 25 Toiletten x denkniveau 

Waar het verschil in het gewenste aantal 

toiletten bij verschillende gezinsgroottes te 

verwachten valt, geldt dat minder voor  

verschillende denkniveaus. Toch kiezen WO’ers 

significant meer voor 1 toilet dan HBO’ers 

(χ
2
=9.046; df=1; p≤0,05). Deze statistiek dient 

echter wel genuanceerd te worden, aangezien er 

onder de WO’ers ook significant meer 

respondenten zijn die aangeven als 

alleenstaande te gaan starten (χ
2
=5.135; df=1; 

p≤0,05).  

 Aspecten van keuze en klussen 

 
Tabel 26 Voorkeur aspect woning 

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven welke van 

drie aspecten het zwaarste weegt bij het kiezen van een 

woning. Zoals valt te zien scoren de locatie en de woning 

zelf het beste, waarbij deze elkaar niet ver ontlopen. 

Beiden zitten rond de 40 procent. De prijs van de woning 

wordt duidelijk minder cruciaal geacht door de 

respondenten. Verder blijkt er geen verschil te zijn in de respons wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie 

en denkniveau.  

Tabel 27 Voorkeur klussen 

Wat betreft de bereidheid tot klussen is de bereidheid ook 

vrij duidelijk van de meerderheid. 72,5 procent geeft aan 

best licht te willen klussen in de nieuwe woning, wat 

inhoudt dat ze best willen verven en een nieuwe vloer 

willen leggen. 11,3 procent wilt hier niet aan beginnen en 

direct de woning kunnen betrekken. Een iets grotere groep 

(16,1 procent) is zelfs bereid flink te klussen in de gewenste woning, maar toch lijken 5 op de 6 respondenten 

daar niet aan te willen beginnen. Uit een kruistabel blijkt dat vrouwen vaker dan gemiddeld voor instapklaar 

kiezen en mannen vaker voor zwaar klussen. Beide geslachten kiezen vrijwel evenveel voor licht klussen als 

antwoord. Het verschil tussen de groepen is daardoor ook net niet significant (χ
2
=5.810; df=2; p=n.s.). 

Tabel 28 Klussen x gezinssituatie 

Qua klussen zijn alleenstaanden minder 

bereid dit te doen dan grotere 

huishoudens (χ
2
=7.450; df=2; p≤0,05). 

Alleenstaanden kiezen beduidend vaker 

dan gemiddeld voor instapklaar en 

minder voor zwaar klussen, waar grotere 

huishoudens duidelijk vaker kiezen voor 

zwaar klussen dan gemiddeld. 

 

 

TOILETTEN X 
DENKNIVEAU 
CROSSTAB 

Denkniveau Totaal 

HBO WO  

Toiletten 1 toilet 120 25 145 

44,4% 71,4% 47,5% 

2 
toiletten 

150 10 160 

55,6% 28,6% 52,5% 

Totaal 270 35 305 

100,0% 100,0% 100,0% 

 ASPECTEN KEUZE Aantal % 

De locatie 142 42,4 

De woning zelf 132 39,4 

De prijs 61 18,2 

Totaal 335 100,0 

 KLUSSEN Aantal % 

Instapklaar 38 11,3 

Licht klussen 243 72,5 

Zwaar klussen 54 16,1 

Totaal 335 100,0 

KLUSSEN X 
GEZINSSITUATIE 
CROSSTAB 

Gezinssituatie Totaal 

Alleenstaand Tweepersoons 
of meer 

 

Klussen instapklaar 14 18 32 

16,1% 8,9% 11,0% 

licht 
klussen 

66 147 213 

75,9% 72,4% 73,4% 

zwaar 
klussen 

7 38 45 

8,0% 18,7% 15,5% 

Totaal  87 203 290 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Ook tussen respondenten met HBO en WO denkniveau geldt er een significant verschil in de cijfers: (χ
2
=6.361; 

df=2; p≤0,05). Hier liggen de verhoudingen echter anders. WO’ers kiezen zowel instapklaar als zwaar klussen 

beduidend minder dan gemiddeld en kiezen massaal voor licht klussen. Liefst 34 van de 38 respondenten met 

WO denkniveau kiezen voor deze optie. In principe een opvallende bevinding, maar doordat slechts 4 WO’ers 

voor instapklaar of zwaar klussen kiezen in de kruistabel wordt de bijbehorende chi-square methode minder 

betrouwbaar. 

 Opvallendheden mbt huur/koopprijs  

 

Tabel 29 Voorkeur maximale huurprijs 

 HUURPRIJS Aantal Geldig % Cum. % 

tot € 375 41 16,9 16,9 

tot € 575 113 46,5 63,4 

tot € 680 58 23,9 87,3 

tot € 800 27 11,1 98,4 

> € 800 4 1,6 100,0 

Totaal 243 100,0  

 

Tabel 30 Voorkeur maximale koopprijs 

 KOOPPRIJS Aantal Geldig % Cum. % 

tot € 148.000 20 14,2 14,2 

tot € 184.000 32 22,7 36,9 

tot € 219.000 47 33,3 70,2 

tot € 270.000 28 19,9 90,1 

tot € 370.000 9 6,4 96,5 

> € 370.000 5 3,5 100,0 

Totaal 141 100,0  

 

Wat betreft de huurprijs denken de meeste respondenten tot 575 euro te willen gaan betalen voor hun 

starterswoning met 46,5 procent, gevolgd door tot 680 euro met 23,9 procent. 63,4 procent zit daarmee tot 

de betaalbaarheidsgrens van de sociale huursector en 87,2 procent van de respondenten wilt huren tot de 

huurtoeslaggrens. Volgens deze cijfers denkt 87,2 procent dus bij een corporatie terecht te kunnen voor een 

huurwoning. Qua koopprijs is slechts 10 procent bereid meer dan 270.000 euro neer te leggen voor de woning. 

Ruim 70 procent kiest een koopprijs ergens tot 219.000 euro. De werkelijke mogelijkheden met betrekking 

tot betalen is voor starters natuurlijk wel afhankelijk van het startsalaris en een eventuele werkende partner. 

 

De bereidheid tot betalen voor een huurwoning verschilt niet tussen mannen en vrouwen. Wel speelt de 

gezinssituatie een rol (χ
2
=13.669; df=4; p≤0,05). Alleenstaanden kiezen, waarschijnlijk doordat ze ook 

kleinere woningen zoeken, meer dan gemiddeld voor de huurprijs tot 375 en 575 euro. De grootste 

verschillen zitten in de klasse tot 800 euro, waar alleenstaanden beduidend minder en grotere huishoudens 

beduidend vaker voor deze optie kiezen. Ook qua leeftijd lijkt er een verschil te zijn, maar dit wordt niet 

betrouwbaar geacht. Dit komt aangezien de respondenten t/m 21 jaar wellicht te vaak in studentenbedragen 

dachten, waar zij qua kenmerken van de woning wel grotendeels hetzelfde dachten als de oudere 

respondenten. Met name de duidelijk grotere voorkeur voor een huurprijs tot 375 euro leidde tot dit 

vermoeden. Wat betreft de koopprijs is er geen verschil wat betreft geslacht, leeftijd of gezinssituatie. Voor 

zowel de huur- als de koopprijs zijn er vanwege de vele bedragen voornamelijk te weinig respondenten per cel 
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onder de WO’ers. Ondanks dit gegeven toont de chi-square methode verre van significante verschillen aan 

tussen HBO’ers en WO’ers en dus wordt verwacht dat zelfs met meer WO’ers in de steekproef het denkniveau 

niet van belang is bij de keuze voor een huur- of koopprijs. 

Bouw-/woningtype ten opzichte van interne kenmerken  

 

Buiten het afzonderlijk bespreken van de gewenste termijn waarin men in de eerste starterswoning wilt 

wonen en de wensen omtrent het bouw-/woningtype, kan ook gekeken worden naar hoe deze variabelen zich 

onderling verhouden. Er bestaat wellicht een verschil in de markt voor starters die iets voor de korte termijn 

zoeken en voor starters die voor de lange termijn zoeken. Wellicht is dat wel een van de hardste criteria om de 

groep starters in tweeën te splitsen. Uit de analyse van de gewenste typen bleken dat enkele typen beter 

scoorden dan anderen. De zes bouwtypen en zes meest gekozen woningtypen zijn uitgezet tegen de gekozen 

termijn van de respondent die deze typen opgaf bij zijn/haar voorkeuren (tabel 31). Nogmaals voor de 

duidelijkheid: 202 respondenten gaven een keuze op tussen de korte en de lange termijn (133 hadden nog 

geen voorkeur/idee). Van deze 202 respondenten kozen er 152 voor de korte en 50 voor de lange termijn.  

Tabel 31 Voorkeur bouw-/woningtype bij korte en lange termijn respondenten 

Een aantal zaken vallen direct 

op. Zo worden de 

meergezinstypen duidelijk 

vaker gekozen door 

respondenten die kiezen 

voor de korte termijn dan de 

lange termijn. Voor de 

eengezinstypen geldt het 

tegenovergestelde. Alleen de 

tussenwoning/het rijtjeshuis 

scoort niet significant beter 

bij een bepaalde termijn. Dit 

komt niet zozeer doordat dit 

type meer voorkeur geniet 

onder respondenten die voor 

de korte termijn kiezen ten opzichte van de (half)vrijstaande woning, maar eerder doordat dit type een stuk 

minder in de smaak valt bij respondenten die voor de lange termijn kiezen. Ook opvallend is dat de 

bovenwoning en de studio door geen enkele respondent zijn gekozen die koos voor de lange termijn. Door de 

voorkeur te splitsen naar termijn, wordt nu ook duidelijk dat onder de starters die kiezen voor de korte 

termijn het appartement met lift veruit de meest populaire optie is. Over de andere bouwtypen zijn ze 

minder positief, waarbij deze typen elkaar qua voorkeur niet ver ontlopen.  Starters die kiezen voor de lange 

termijn geven ruimschoots de voorkeur aan de (half)vrijstaande woning en de daarbij goed passende 

woningtypen. 

Eerder in deze paragraaf was al te zien dat de korte termijn en huur en de lange termijn en koop vaak de 

gecombineerde keuzes waren van de respondenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bouw- en 

woningtypen die hierboven zijn beschreven ook significant anders worden beoordeeld door respondenten die 

een voorkeur voor huur of koop hadden. Hoewel de percentages iets anders zijn voor huur en koop, kunnen in 

tabel 31 de term ‘KORT’ door ‘HUUR’ en de term ‘LANG’ door ‘KOOP’ vervangen worden. Ook qua eigendom 

zijn er bij deze bouw-/woningtypen significante verschillen. Wederom is er bij de tussengelegen woning en de 

loft geen verschil.  

Bouw-/woningtype Chi-square Meest gewild 
bij termijn: 

Voorkeur van … 
% van termijn 

χ
2
;df;p  kort lang 

App met lift 23.386;1;≤0,05 KORT 55 16 

App zonder lift 14.989;1;≤0,05 KORT 37 8 

Duplex/bovenwoning 14.410;1;≤0,05 KORT 24 0 

Tussengelegen/rijtjes 1.086;1;n.s. Geen verschil 30 22 

Halfvrijstaand 15.600;1;≤0,05 LANG 34 66 

Vrijstaand 27.128;1;≤0,05 LANG 27 68 

Drive-in 5.143;1;≤0,05 LANG 13 26 

Herenhuis 5.660;1;≤0,05 LANG 30 48 

Jaren 30-woning 7.567;1;≤0,05 LANG 15 32 

Woonboerderij 5.284;1;≤0,05 LANG 14 28 

Studio 13.924;1;≤0,05 KORT 23 0 

Loft 1.007;1;n.s. Geen verschil 20 14 
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Andersom kan ook gekeken worden wat de voorkeuren qua termijn en eigendomsvorm zijn van een 

respondent die een voorkeur uitspreekt voor een bepaald woningtype. Aangezien de korte termijn en de 

huurwoning het vaakst worden genoemd, is in tabel 32 uitgezet welk deel van de respondenten dat voor een 

bepaald type een voorkeur had voor de korte termijn en huur koos.  

 
Tabel 32 Aandeel keuze voor korte termijn en huurwoning per bouw-/woningtype 

 App met lift App zonder Duplex Tussen Halfvrij Vrijstaand 

Korte termijn (%) 91,3 93,3 100 80,4 61,2 54,7 

Huurwoning (%) 87,5 91,4 95,9 66,2 45,0 39,4 
 

 Drive-in Herenhuis Jaren 30 Boerderij Studio Loft 

Korte termijn (%) 59,4 65,2 57,9 60,0 100 81,6 

Huurwoning (%) 56,3 56,9 40,0 44,4 88,9 91,4 
 

Legenda: 80-100% 60-80% 50-60% <50%   

 

Van de respondenten die een voorkeur hadden voor een appartement met lift blijkt bijvoorbeeld dat 91,3 

procent aangaf voor de korte termijn te zoeken en 87,5 procent van die respondenten gaf de voorkeur aan 

huur boven koop. Het blijkt dat met name de meergezinstypen (80 procent en hoger) gecombineerd worden 

met een voorkeur voor de korte termijn en een huurwoning. Bij de eengezinstypen schommelen de 

percentages voor de korte termijn slechts rond de 60 procent en voor de huur rond de 50 procent. Wanneer 

wordt aangenomen dat een ‘echte starterswoning’ met name voor de korte termijn en een huurwoning is, 

zou dat betekenen dat met name de meergezinstypen als ‘echte’ starterswoning populair zijn. 

 

Er blijkt ook een relatie te bestaan tussen hoe vaak een bepaalde woningoppervlakte wordt genoemd per 

bouw-/woningtype ten aanzien van het aantal dat verwacht mag worden gezien de totale respons op de 

variabele woningoppervlakte.  In tabel 33 is uitgezet in welke mate (++ tot --) een keuze voor een bepaalde 

oppervlakte bij een type afweek van de gemiddelde keuze voor die oppervlakte voor alle typen. Een afwijking 

van minstens 20 procent ten opzichte van de verwachte waarde levert ++/-- op, afhankelijk van het feit of het 

meer of minder dan de verwachte waarde is. Een afwijking tussen de 10 en de 20 procent levert +/- op en een 

afwijking van minder dan 10 procent krijgt een 0.  

 

Tabel 33 Bouw-/woningtype en de daarbij vaak genoemde oppervlakte 

Type X Oppervlakte Tot 50 
m

2
 

50-79 
m

2
 

80-109 
m

2
 

110-139 
m

2
 

140 m
2
 

of meer 
 

App met lift + + 0 -- -- Legenda 

App zonder lift + ++ 0 -- -- >+20% t.o.v. verwachte waarde 

Duplex/bovenwoning ++ + 0 - -- +10-20% t.o.v. verw. waarde 

Tussengelegen/rijtjes 0 0 0 0 0 +/-0-10% t.o.v. verw. waarde 

Halfvrijstaand -- -- 0 ++ + -10-20% t.o.v. verw. waarde 

Vrijstaand -- -- 0 ++ ++ >-20% t.o.v. verwachte waarde 

Drive-in - - 0 + +  

Herenhuis -- - 0 + ++  

Jaren 30-woning -- -- ++ + 0  

Woonboerderij -- -- 0 ++ ++  

Studio ++ ++ 0 -- --  

Loft - ++ 0 - 0  

 

Zoals te zien valt, scoren de meergezinstypen met name hoger bij de kleinere oppervlakten (tot 50/50-79) en 

de eengezinstypen beter bij de grotere oppervlakten (110-139/140
 
of meer). De oppervlakte 80-109, die 

door bijna 40 procent van de respondenten wordt gekozen en daarmee veruit de populairste oppervlakte is, 

scoort bij vrijwel alle typen niet veel beter of slechter. Alleen bij respondenten die opgaven een jaren 30-

woning wel te zien zitten, scoorde deze oppervlakte ver boven verwachting t.o.v. het gemiddelde. 
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Wat betreft de badkamer zijn er vrijwel geen significante verschillen in voorkeur waar te nemen bij de 

verschillende typen. Alleen in sterke mate bij de vrijstaande woning (χ
2
=24.137; df=1; p≤0,05), en in mindere 

mate bij de drive-in woning (χ
2
=7.837; df=2; p≤0,05)en het herenhuis (χ

2
=6.826; df=2; p≤0,05), blijkt dat de 

voorkeur voor een douche én een ligbad toch duidelijk groter is dan voor slechts één van beiden. 

Qua toiletten valt eenzelfde splitsing waar te nemen als die wie hiervoor al vaker hebben gezien. 

Respondenten die kiezen voor een appartement (met/zonder lift), een duplex of een studio hebben een 

significant grotere voorkeur dat slechts 1 toilet voldoende is (p≤0,05). Voor (half)vrijstaande huizen, drive-in 

woningen, herenhuizen, jaren 30-woningen en woonboerderijen geldt juist dat de respondenten die hiervoor 

kozen een significant duidelijkere voorkeur hebben voor 2 toiletten in de woning (p≤0,05).  

Voor de slaapkamers geldt deze regel in iets mindere mate, te weten dat bij de appartementen (met/zonder 

lift), de duplex en de studio significant vaker 2 slaapkamers gekozen werden dan gemiddeld (p≤0,05). Wat 

betreft de eengezinstypen geldt alleen voor de bouwtypen halfvrijstaand en vrijstaand dat de respondenten 

die daarvoor kozen significant vaker voor 3 slaapkamers kozen (p≤0,05). Voor de woningtypen herenhuis, 

drive-in woning, jaren 30 woning en de woonboerderij waren deze gegevens niet significant. Dit komt 

grotendeels door de grote voorkeur voor 2 slaapkamers bij alle respondenten van 54,3 procent. Voor de 

meergezinstypen lijkt de voorkeur dus duidelijk voor 2 slaapkamers uit te gaan, waar bij de eengezinstypen 

getwijfeld wordt tussen 2 of 3 slaapkamers. 

Overige kenmerken onderling 

 

Als laatste onderdeel betreffende de woonwensen van de woning, worden nog enkele overige kenmerken 

onderling geanalyseerd. 

Zo is de huur-/koopprijs die men bereid is te betalen uitgezet tegen de termijn, de bouwperiode, de 

woningoppervlakte en het aantal slaapkamers. Hoewel het vermoeden er was, bleek niet significant dat 

respondenten die voor de korte termijn huren/kopen minder willen betalen dan respondenten die voor de 

lange termijn kiezen. Voor huur: (χ
2
=5.417; df=4; p=n.s.), voor koop (χ

2
=4.113; df=5; p=n.s.). Wat betreft de 

bouwperiode was er nauwelijks een verschil waar te nemen tussen wat respondenten met een voorkeur voor 

nieuwbouw of bestaande bebouwing bereid waren te betalen. 

Qua oppervlakte en slaapkamers blijkt wel dat naarmate men een grotere oppervlakte wenst of meer 

slaapkamers, men bereid is meer huur of een hogere koopprijs te betalen. Dit hangt weer samen met het feit 

dat een grote woningoppervlakte en meer slaapkamers vaker gekozen worden door respondenten die kiezen 

voor eengezinswoningen. Dit zijn vaker gezinnen met een gezinssituatie van meer dan 1 persoon, die 

waarschijnlijk meer geld te besteden hebben. Daarnaast kost een grotere woning of een woning met meer 

slaapkamers logischerwijs meer, dus is het niet zo gek dat men zich realiseert dat meer betaald dient te 

worden. De kruistabel voor deze statistiek kent echter teveel cellen met de lage waarden, waardoor deze 

significantie niet zomaar aangenomen kan worden. 

Ook is de bereidheid tot klussen uitgezet tegen de gewenste termijn en de gewenste eigendomsvorm. Qua 

termijn blijkt dat respondenten die kiezen voor de korte termijn duidelijk meer bereid zijn licht te klussen, 

maar ook duidelijk minder bereid zijn zwaar te klussen, dan respondenten die voor de lange termijn kiezen. De 

keuze instapklaar wordt procentueel gezien ongeveer even vaak gemaakt door zowel respondenten met een 

voorkeur voor de korte als de lange termijn. (χ
2
=41.657; df=2; p≤0,05) Qua eigendomsvorm geldt in principe 

hetzelfde, waar ‘korte termijn’ in het bovenstaande verhaal door ‘huur’ vervangen kan worden (χ
2
=46.252; 

df=2; p≤0,05). Ook deze twee waarden voor de chi-square komen behoorlijk overeen, wat doet vermoeden dat 

beide variabelen positief correleren. 
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Woonwensen woonomgeving Parkstad 
De kern van dit onderdeel is het achterhalen van de favoriete wijken/gemeenten van de jonge hoogopgeleide 

starters in Parkstad om in te wonen. Ook wordt gekeken naar het gewenste woonmilieu en welke aspecten 

met betrekking tot de ligging en welke voorzieningen daarin belangrijk worden gevonden. Zoals aangegeven zit 

er een oververtegenwoordiging van respondenten uit de gemeente Voerendaal in de steekproef, waardoor 

wijken in en rondom die gemeente vaker voor kunnen komen dan verwacht.  

Gewenste locatie 

 

Aan de respondenten is gevraagd maximaal 3 (van 61) wijken op te geven waar men in Parkstad zou willen 

wonen als starter. Aan de respondenten van buiten de regio is nadrukkelijk gevraagd de vraag enkel te 

beantwoorden indien men bekend was met de wijken en de regio. Hier is in grote mate gehoor aan gegeven, 

wat doet vermoeden dat de keuzes zeer waarschijnlijk zorgvuldig gemaakt zijn. In totaal kozen 231 

respondenten een eerste wijk, 216 een tweede en 200 ook een derde. Om te beginnen is het interessant te 

kijken naar de 5 populairste wijken die per keuze genoemd zijn en de top 5 in het opgetelde totaalklassement 

(tabel 34). 

Tabel 34 Top 5 gekozen wijken 

Top 5 wijkkeuze 1 Top 5 wijkkeuze 2 Top 5 wijkkeuze 3 Top 5 wijkkeuze totaal 

Voerendaal-Kunrade (52) Bekkerveld (21) Welten-Benzenrade (19) Voerendaal-Kunrade (82) 

Heerlen-Centrum (30) Heerlen-Centrum (20) Heerlen-Centrum (16) Heerlen-Centrum (72) 

Welten-Benzenrade (16) Welten-Benzenrade (19) Hulsberg (13) Welten-Benzenrade (54) 

Bekkerveld (10) Voerendaal-Kunrade (18) Voerendaal-Kunrade (12) Bekkerveld (41) 

Nuth / Simpelveld (8) Klimmen (13) Caumerveld-D.W. (12) Klimmen (30) 

 

In bijlage 8 staan de verantwoordingen van respondenten voor een bepaalde wijkkeuze, zover deze zijn 

opgegeven, uitgebreid vermeld. Hierbij is aangegeven wat de respondent aanspreekt in de betreffende wijk, 

uit welke wijk de respondent zelf afkomstig is en waar zijn/haar ouders eventueel vandaan komen. Zo wordt 

snel en duidelijk inzichtelijk wat er goed of slecht is aan bepaalde wijken en of deze voornamelijk populair zijn 

onder huidige inwoners of ook bij mensen van buitenaf. 

Wat opvalt is dat de vijf meest genoemde wijken geografisch aan elkaar verbonden zijn. Nu zeggen deze 

absolute getallen wel iets, maar het is beter om naar de bron van deze voorkeur te kijken. Voor het gemak is er 

een nieuwe variabele opgesteld, ‘relevante_gemeente’, wat aangeeft in welke gemeente de respondent 

woont. Indien de respondent buiten Parkstad woont, maar de ouders wonen in een Parkstad gemeente (bijv. 

studenten), dan geldt voor deze respondent de gemeente van de ouders. De verhouding tussen respondenten 

die een stedelijke gemeente als relevante gemeente hebben (Brunssum, Heerlen, Kerkrade & Landgraaf) en 

respondenten met een landelijke gemeente als meest relevante gemeente (Nuth, Onderbanken, Simpelveld & 

Voerendaal) bedraagt 57:43. Dit is meer dan de populatieverdeling in realiteit bedraagt, maar dat is reeds 

behandeld bij de representativiteit van de steekproef.  

Wat wel opvalt is dat wanneer we een dergelijke verhouding berekenen naar aanleiding van de eerste 

wijkkeuze, de verhouding 56:44 bedraagt. Er kiezen dus ongeveer evenveel respondenten voor een 

stedelijke/landelijke gemeente als dat er momenteel in een dergelijke gemeente woonachtig zijn. Dit 

hoeven echter niet per se dezelfde respondenten per type te zijn. Er kan in ieder geval niet gesteld worden 

dat jongeren op grote schaal naar de stedelijke of landelijke gemeenten willen verhuizen.  

Iets specifieker kan gekeken worden naar de voorkeur voor een gemeente ten opzichte van de eigen relevante 

huidige gemeente (tabel 35).  
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Tabel 35 Keuze voor gemeente ten opzichte van relevante afkomstgemeente 

Gemeente Relevante 
afkomstgemeente 

Dezelfde gemeente 
bij wijkkeuze 1 

Verhouding  

Brunssum 13 11 0,85 Stad  
76/106 
(0,72) 

Heerlen 62 52 0,84 

Kerkrade 15 5 0,33 

Landgraaf 16 8 0,50 

Nuth 12 9 0,75 Landelijke 
64/81 
(0,79) 

Onderbanken 9 7 0,78 

Simpelveld 8 5 0,63 

Voerendaal 52 43 0,83 

 

Uit die cijfers blijkt dat respondenten uit landelijke gemeenten eerder voor de eigen gemeente kiezen (79%) 

dan respondenten uit stedelijke gemeenten (72%). Heerlen lijkt onder de stedelijke gemeenten qua 

gemeentekeuze beter te scoren in verhouding tot het aantal respondenten met Heerlen als relevante 

gemeente (6275). Brunssum blijft hierin gelijk (1313) en Kerkrade (155) en Landgraaf (1612) leveren 

wat dat betreft in. In de landelijke gemeenten blijkt er nauwelijks verschil in de cijfers: Nuth (1210), 

Onderbanken (910), Simpelveld (88) en Voerendaal (5254) scoren bij beide variabelen vrijwel gelijk. In 

totaal ‘winnen’ de landelijke gemeenten dus 1 respondent van de stedelijke gemeenten.  

 Relatieve populariteit  

 

Om de relatieve populariteit van de meest genoemde wijken te beschrijven, kan de respons van alle 

respondenten die een wijkkeuze hebben gemaakt weer worden meegenomen. Zo kan bekeken worden waar 

de respondenten vandaan komen die voor een bepaalde wijk kiezen. Is de wijk namelijk vooral populair onder 

huidige inwoners of meer onder buitenstaanders? Enkel de wijken die in totaal minstens 6 keer zijn genoemd 

bij de drie keuzemogelijkheden worden verder bekeken. Dit zijn er 32 van 61, iets meer dan de helft dus.  

We kunnen de relatieve populariteit meten door het aantal respondenten dat voor een bepaalde wijk kiest te 

delen door het aantal respondenten dat uit die wijk komt en voor de wijk kiest. Dit kan met de totale 

wijkkeuze, maar het is beter om naar de eerste keuze te kijken, aangezien dat de meest concrete keuze is. De 

wijken die minimaal 5 keer als eerste wijk zijn gekozen, zijn inbegrepen (tabel 36). 

Tabel 36 Populariteitsfactoren meest gekozen wijken 

Wijk Aantal 
keuze 
1 

Totaal 
aantal 
gekozen 

Deel keuze 1 tov 
totale keuze 
voor wijk 

Respondenten met 
wijkkeuze 1 gelijk 
aan huidige wijk 

Aantal keuze 1/ 
resp. uit wijk met 
opgave wijkkeuze 1 

Voerendaal-Kunrade 52 82 0,63 24 2,17 

Heerlen-Centrum 36 72 0,50 6 6,00 

Welten-Benzenrade 16 54 0,30 4 4,00 

Bekkerveld 10 41 0,24 4 2,50 

Klimmen 6 30 0,20 2 3,00 

Nuth 8 25 0,32 3 2,67 

Heerlerbaan-Centrum 7 20 0,35 0 7,00 

Simpelveld 8 18 0,44 2 4,00 

Molenberg 5 13 0,38 0 5,00 

Schimmert 5 12 0,42 0 5,00 

Heerlerheide - Passart 5 11 0,45 1 5,00 

Brunssum-Zuid 5 10 0,50 3 1,67 

Schinveld 6 8 0,75 5 1,20 
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Te zien valt dat Heerlerbaan-Centrum goed scoort op dit vlak. De wijk wordt 7 keer genoemd als eerste 

keuze, terwijl geen van de respondenten die deze keuze maakt in de wijk woont. Heerlen-Centrum wordt 36 

keer genoemd, waarvan 6 respondenten momenteel in de wijk wonen (x6). Ook Molenberg, Schimmert en 

Heerlerheide-Passart scoren goed (x5), maar de beperkte respons verdient een kritische benadering. Dit 

betreft de verhouding ten opzichte van de eerste keuze. Een andere statistiek toont aan hoe vaak een 

bepaalde wijk als keuze 1 is opgegeven ten opzichte van het totaal aantal keren dat de wijk gekozen is bij 1 

van de 3 mogelijkheden. Hier scoren Voerendaal-Kunrade (0,63) en Heerlen-Centrum (0,50) erg goed. 

Schinveld (0,75) en Brunssum-Zuid (0,50) doen het ook goed, maar die data is wellicht minder betrouwbaar 

door de beperkte respons. 

Bij de totale respons voor de wijken valt op dat enkele wijken bij keuze 2 en 3 meer dan 10 keer genoemd 

worden. Dit betekent dat deze wijken wel in de smaak vallen, maar eigenlijk op een tweede of derde plaats 

komen en daardoor wellicht toch niet zo populair zijn. In tabel 37 is voor deze wijken uitgelicht welke eerste 

keuzes voornamelijk bij deze ‘reserve’-keuzes horen: 

Tabel 37 Eerste wijkkeuze bij wijken die als 2
e
 of 3

e
 werden gekozen 

Wijk Keuze Aantal % van totale 
keuze 

Wijkkeuze 1 & (aantal) [min. 3] 

Voerendaal-Kunrade 2 18 22 Heerlen-Centrum (3) / Klimmen (3) 

Voerendaal-Kunrade 3 12 15 Bekkerveld (3) 

Heerlen-Centrum 2 20 28 Bekkerveld (5) / Voerendaal-Kunrade (3) 

Heerlen-Centrum 3 16 22 Voerendaal-Kunrade (5) / Bekkerveld (3) 

Welten-Benzenrade 2 19 35 Voerendaal-Kunrade (6) / Heerlen-Centrum (6) 

Welten-Benzenrade 3 19 35 Voerendaal-Kunrade (8) / Heerlen-Centrum (5) 

Bekkerveld 2 21 51 Heerlen-Centrum (8) / Welten-Benzenrade (7) 

Bekkerveld 3 10 24 Voerendaal-Kunrade (6) 

Klimmen 2 13 37 Voerendaal-Kunrade (10) 

Klimmen 3 11 37 Voerendaal-Kunrade (6) 

Nuth 2 11 44 Schimmert (3) 

Hulsberg 3 13 65 Voerendaal-Kunrade (7) 

Caumerveld-D.W. 3 12 60 Welten-Benzenrade (6) / Heerlen-Centrum (3) 

 

Hieruit kan opgemaakt worden dat Klimmen de populariteit als 2
e
 en 3

e
 keuze voornamelijk te danken heeft 

aan respondenten die als 1
e
 keuze Voerendaal-Kunrade kozen (16/24). Anderzijds betekent dit ook dat 

respondenten die graag in Voerendaal wonen als 2
e
 of 3

e
 optie een aangrenzend dorp zoeken en dus graag in 

de buurt van de eerste keuze willen wonen. Verder valt op dat Heerlen-Centrum, Welten-Benzenrade, 

Bekkerveld en Voerendaal-Kunrade vaak gezamenlijk als eerste, tweede en/of derde optie gekozen worden. 

In figuur 1 is met behulp van een kleurenschaal het aantal keer dat een wijk in totaal is genoemd bij wijkkeuze 

1 uitgezet tegen het aantal respondenten uit die wijk. Dit is gedaan voor de 10 wijken waar minstens 5 

respondenten momenteel woonachtig zijn. Hierdoor wordt duidelijk of een wijk buiten de huidige inwoners 

nog meer interesse aantrekt van buitenaf, of dat een wijk juist op minder voorkeur kan rekenen dan wellicht 

van de inwoners verwacht mag worden.  
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In de figuur: 

# Wijk Factor 

30 Heerlen-Centrum x 3,00 

53 Voerendaal-Kunrade x 1,79 

33 Welten-Benzenrade x 1,78 

34 Bekkerveld x 1,67 

23 Heerlerheide-Passart x 1,00 

1 Schinveld x 0,86 

8 Heiveld/Hoefveld x 0,60 

31 Eikenderveld x 0,14 

28 Grasbroek – Meezenbr.. x 0,00 

38 Heerlerbaan-Schil x 0,00 

 

 

 

 

Tevredenheid met de huidige wijk  

 

Middels een viertal stellingen is aan de respondenten gevraagd hoe zij denken over de huidige wijk waar zij nu 

in wonen. Is het er prettig wonen? Voelen ze zich er thuis? Zouden ze er graag blijven wonen? Of zouden ze 

juist graag verhuizen uit de wijk? Voor de respondenten die opgaven in Parkstad te wonen is de respons op 

deze vragen uitgezet in figuur 2. 

 
Figuur 2 Opinie woonsituatie Parkstad door inwoners van Parkstad 

Tabel 38 Opinie respondenten woonachtig in een wijk in Parkstad over de eigen wijk/buurt 

 Mee eens Beetje mee 
eens 

Neutraal Beetje mee 
oneens 

Mee oneens 

Prettig wonen 67% 22% 6% 3% 1% 

Voel mij thuis 63% 24% 9% 2% 2% 

Blijven wonen 35% 19% 24% 12% 10% 

Graag verhuizen 12% 12% 29% 18% 29% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prettig wonen

Voel mij thuis

Blijven wonen

Graag verhuizen

Opinie woonsituatie parkstad 

Mee eens Beetje mee eens
Neutraal Beetje mee oneens
Mee oneens

Figuur 1 Populariteit wijk bij wijkkeuze 1 t.o.v. aantal respondenten uit die wijk 
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Tabel 38 toont de bij figuur 2 behorende percentages. Te zien valt dat  zo’n 89 procent van de respondenten 

het momenteel in meer of mindere mate prettig wonen vindt in de wijk/buurt in Parkstad waar hij/zij nu 

woont. De vraag of men zich thuis voelde in de wijk/buurt werd ongeveer op gelijk wijze beantwoordt: 87 

procent was het hier (een beetje) mee eens. Bij beide stellingen was slechts 4 procent het (een beetje) 

oneens met de stelling. 54 procent gaf tot op zekere hoogte aan te willen blijven wonen in de huidige 

wijk/buurt, wat aangeeft dat ook jongeren vrij loyaal zijn aan de vertrouwde omgeving. Slechts 24 procent 

geeft aan te willen verhuizen uit de eigen wijk/buurt en ongeveer twee keer zoveel mensen, namelijk 47 

procent, geeft aan dat ze niet graag zouden verhuizen uit de huidige wijk/buurt.  

Om te kijken of er buiten de regio Parkstad anders gedacht werd over de woonomgeving, is de mening van 

respondenten die in een wijk in Parkstad wonen (n=178) middels een nieuwe variabele ‘wijkparkstad’ 

vergeleken met de mening van respondenten die niet in een wijk in Parkstad wonen (n=157). De waarden van 

deze variabelen zijn (1) ja, woonachtig in een wijk in parkstad en (0) nee, niet woonachtig in een wijk in 

Parkstad. Er blijkt heel duidelijk dat er geen verschil is tussen beide groepen en dus kan niet gezegd worden 

dat het wonen buiten Parkstad beter of slechter wordt beoordeeld dan het wonen in Parkstad: 

‘wijkparkstad’ x ‘buurt_prettigwonen’ χ
2
=0.419; df=4; p=n.s. 

‘wijkparkstad’ x ‘buurt_thuisvoelen’ χ
2
=2.996; df=4; p=n.s. 

‘wijkparkstad’ x ‘buurt_blijven’ χ
2
=0.124; df=4; p=n.s. 

‘wijkparkstad’ x ‘buurt_verhuizen’ χ
2
=1.764; df=4; p=n.s. 

 

Tevens blijkt er geen verschil te zijn tussen hoe respondenten uit landelijke gemeenten en de stedelijke 

gemeenten denken over hun woonsituatie. De respondenten uit de landelijke gemeenten lijken iets vaker 

‘mee eens’ in plaats van ‘beetje mee eens’ te kiezen, maar deze verschillen zijn niet significant. 

 Woonmilieu 

 

Dorps (centrum) is het meest gekozen woonmilieu met 81 van de 335 respondenten, gevolgd door stedelijk 

buiten centrum met 72 respondenten. Vervolgens komen groenstedelijk/suburbaan (59), dorps 

(landelijk/verspreid) (46) en achteraan komt centrumstedelijk met 41. Het lijkt erop dat er wel een duidelijke 

keuze gemaakt wordt tussen de stad of het dorp, maar dat men niet één van de uiterste milieus verkiest. De 

respondenten die voor het dorpse kiezen, willen dit toch wel graag om en nabij het dorps centrum 

verwezenlijken en respondenten met een voorkeur voor de stad wonen liever buiten het centrum en meer 

in het groen in plaats van middenin de drukte van het stadscentrum. 

Tabel 39 Voorkeur woonmilieu 

WOONMILIEU Aantal % 

Centrumstedelijk 41 12,2 

Stedelijk buiten centrum 72 21,5 

Groenstedelijk/suburbaan 59 17,6 

Dorps (centrum) 81 24,2 

Dorps (landelijk/verspreid) 46 13,7 

Geen (duidelijke) voorkeur 36 10,7 

Totaal 335 100,0 
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Figuur 3 Aandeel woonmilieus per gemeente van eerste wijkkeuze 

Figuur 3 toont welk woonmilieu respondenten kozen in combinatie met de gemeente van hun eerste 

wijkkeuze. Wat duidelijk opvalt is dat het centrumstedelijke woonmilieu praktisch alleen bij de gemeente 

Heerlen wordt gekozen. Verder doen de milieus ‘stedelijk buiten centrum’ en ‘groenstedelijk/suburbaan’ 

het erg goed bij de vier stedelijke gemeenten. In de landelijke gemeenten voeren de twee dorpse milieus 

zeer duidelijk de boventoon. 

Uit de literatuur van Sennema (2009) bleek dat respondenten een afwijkende voorkeur hebben voor een 

bepaald woonmilieu afhankelijk van hun opleidingsrichting. Sennema beperkte zich hierbij tot de richtingen 

alfa, bèta en gamma. Andere bronnen spreken over een vierde richting, namelijk medisch. Vanwege het grote 

aantal medisch georiënteerde opleidingen dat aan de Hogeschool Zuyd gedoceerd wordt, is besloten deze 

waarde ook mee te nemen. Wat blijkt is dat respondenten met een verschillende achtergrond qua 

opleidingsrichting inderdaad een significant andere voorkeur hebben voor het woonmilieu : χ
2
=33.227; df=12; 

p≤0,05. Doordat een aantal celfrequenties echter lager zijn dan 10, is de chi-kwadraat methode hier niet 

toegestaan en dient te worden volstaan met de verschillen die uit tellingen gehaald kunnen worden. 

Tabel 40 Voorkeur woonmilieu ten opzichte van de opleidingsrichting van de respondent 

Opleidings-
richting 

Woonmilieu Totaal 

Centrum-
stedelijk 

Stedelijk 
buiten 
centrum 

Groen-
stedelijk 
/suburbaan 

 
Dorps 
(centrum) 

Dorps 
(landelijk/ 
verspreid) 

 

Alfa Obs 7 6 0 7 0 20 
Exp 2,9 4,9 3,8 5,4 3,0 20,0 
χ

2
-term 5,95 0,27 3,82 0,45 3,01 13,51 

Bèta Obs 5 17 24 19 13 78 
Exp 11,2 18,9 14,9 21,2 11,8 78,0 
χ

2
-term 3,42 0,20 5,54 0,23 0,13 9,52 

Gamma Obs 13 20 8 24 6 71 
Exp 10,2 17,2 13,6 19,3 10,7 71,0 
χ

2
-term 0,78 0,45 2,29 1,14 2,07 6,72 

Medisch Obs 14 23 20 24 22 103 
Exp 14,8 25,0 19,7 28,0 15,5 103,0 
χ

2
-term 0,04 0,16 0,00 0,58 2,70 3,48 

Totaal Obs 39 66 52 74 41 272 
Exp 39,0 66,0 52,0 74,0 41,0 272,0 
χ

2
-term 10,19 1,07 11,66 2,39 7,91 33,23 
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Zoals op te maken valt uit de waardes voor de chi-kwadraat in tabel 40, kiezen studenten uit de alfa-richting 

meer dan verwacht voor het centrumstedelijke woonmilieu en minder voor het groenstedelijke en 

dorpse(landelijke) milieu. Vanwege het beperkte aantal respondenten (20) zijn deze gegevens wellicht niet 

geheel betrouwbaar. Bij de bèta studenten (n=78) zijn de celwaarden groter en blijkt dat het centrumstedelijke 

woonmilieu juist minder wordt gekozen dan gemiddeld. Het groenstedelijke/suburbane woonmilieu scoort bij 

de bèta-studenten juist ver boven verwachting. Bij de gamma-studenten valt vervolgens op dat zij iets minder 

dan gemiddeld kiezen voor een groenstedelijk of een dorps(landelijke) milieu ten faveure van het 

dorpse(centrum) milieu. De medische studenten wijken het minste af van het gemiddelde en hebben slechts 

een duidelijk grotere voorkeur voor het dorpse(landelijke) milieu (zie figuur 4). 

 

 
Figuur 4 Voorkeur woonmilieu ten opzichte van de opleidingsrichting 

 

 Buurtbewoners 

 

Aan de respondenten werd viermaal een keuze voorgelegd tussen twee tegenovergestelde stellingen met 

betrekking tot de buurtbewoners in de nabije omgeving. De vragen werden als volgt beantwoordt: 

In de buurt waar ik wil gaan wonen, zie ik graag dat… 

Stelling 1 Vraag Stelling 2 

...er vooral mensen van mijn leeftijd wonen A …er vooral mensen wonen van alle leeftijden 

 
…er vooral mensen wonen met dezelfde cultuur 
en afkomst als ik 

B …er vooral mensen wonen met verschillende 
afkomst en cultuur 

 
…er vooral mensen wonen met dezelfde leefstijl 
als ik 

C …er vooral mensen wonen met verschillende 
leefstijlen 
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…mensen elkaar vooral kennen en groeten en 
er contact is tussen buurtgenoten 

D …mensen vooral individueel zijn ingesteld en 
zich niet met elkaar bemoeien 

 
Figuur 5 Voorkeur buurtbewoners 

Hoewel minder dan 10 procent er duidelijk over uitgesproken is, lijken jongeren iets liever bij mensen van 

dezelfde leeftijd te wonen dan tussen mensen van alle leeftijden. Over de cultuur en afkomst van de 

buurtbewoners is men meer uitgesproken. Zo’n 60 procent is het in meer of mindere mate eens met de linker 

stelling dat ze liever mensen van dezelfde afkomst en met dezelfde cultuur om zich heen hebben dan 

mensen met een andere afkomst/cultuur. Ongeveer net zo veel mensen hebben graag mensen met 

verschillende leefstijlen om zich heen wonen, al zijn de personen die graag mensen met dezelfde leefstijl om 

zich heen hebben iets minder uitgesproken dan bij de vraag over de cultuur/afkomst. Ten slotte is wel duidelijk 

dat men liever een buurt ziet waarin men op een goede manier contact onderhoudt met de buren. Liefst 71 

procent is het in meer of mindere mate ermee eens dat ze de buren vooral willen kennen en groeten en 

vindt dat er contact moet zijn tussen de buren. Minder dan 10 procent is liever op zichzelf gekeerd en wenst 

liever geen bemoeienis van de omgeving. 

De variabelen met betrekking tot de buurtbewoners zijn vervolgens via kruistabellen uitgezet tegen enkele 

andere variabelen. Zo is gekeken of mannen en vrouwen de vragen significant anders beantwoorden, of er een 

verschil zit in de respons van respondenten die een wijk in een landelijke of stedelijke gemeente kiezen, of de 

leeftijd van de respondent uitmaakt en of de keuzes m.b.t. de buurtbewoners verschilt per woonmilieu. De 

volgende resultaten bleken significant te zijn: 

Mannen kiezen eerder voor een buurt waarin de buurtbewoners meer van dezelfde afkomst en cultuur zijn 

dan vrouwen: χ
2
=19.065; df=4; p≤0,05. 

Respondenten die bij de eerste wijkkeuze een wijk in een landelijke gemeente opgaven kozen significant vaker 

richting de stelling waarin werd aangegeven dat contact met de buurtgenoten belangrijk was dan 

respondenten die een wijk in een stedelijke gemeente zochten: χ
2
=10.325; df=4; p≤0,05. 

Ook jongeren t/m 21 jaar kiezen significant vaker voor de stelling die meer contact tussen de buren voorstelt 

dan jongeren van 22 jaar en ouder die de enquête invulden: χ
2
=10.885; df=4; p≤0,05. 

Ten slotte bleek er een verband te zijn tussen de mening ten opzichte van de leeftijd van de buurtbewoners en 

de gewenste hoeveelheid contact enerzijds en het gekozen woonmilieu anderzijds. Respondenten die kozen 

voor een centrumstedelijk woonmilieu of stedelijk buiten centrum kozen duidelijk vaker voor 

buurtbewoners die meer van dezelfde leeftijd waren, terwijl respondenten die kozen voor één van beide 

dorpse woonmilieus vaker kozen voor een buurt met diverse leeftijden: (χ
2
=36.197; df=16; p≤0,05). 

Daarnaast kozen de respondenten die als voorkeurswoonmilieu centrumstedelijk of stedelijk buiten centrum 

hadden gekozen eerder voor een buurt waarin men meer individueel ingesteld was, terwijl de ‘dorpse’ 

respondenten duidelijk meer kozen voor een buurt waarin buurtgenoten elkaar kennen en er contact is tussen 

de buren: χ
2
=29.500; df=16; p≤0,05. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eens met stelling 1 Beetje meer eens met stelling 1 Geen voorkeur voor 1 of 2

Beetje meer eens met stelling 2 Eens met stelling 2
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 Ligging van de woning  

 

Om te kunnen achterhalen hoe de respondenten graag de omgeving van hun woning zien, is hen een zevental 

aspecten van de woonomgeving voorgelegd, waarbij zij dienden aan te geven hoe belangrijk zij dat 

betreffende aspect achtten. Figuur 6 toont hoe de aspecten werden beoordeeld. 

Figuur 6 Oordeel belangrijkheid diverse aspecten omtrent de ligging van de woning 
 

De drie aspecten die het belangrijkste worden geacht onder de respondenten zijn duidelijk de gunstige 

ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en ontsluitingswegen en de ligging nabij het centrum.  Het 

aspect levendigheid scoort op een afstand als vierde qua belangrijkheid en rust en (functioneel) groen worden 

op plek 6 en 7 ongeveer even (on)belangrijk geacht. Een landelijke ligging wordt door het minste aantal 

respondenten belangrijk gevonden.  

Een aantal zaken die opvallen zijn dat vrouwen de ligging nabij het centrum duidelijk belangrijker vinden dan 

mannen. Waar vrouwen veel vaker dan gemiddeld deze ligging ‘belangrijk’ achten, kiezen mannen eerder voor 

‘beetje belangrijk’ of ‘neutraal’: χ
2
=17.659; df=4; p≤0,05. Dezelfde verschillen in antwoorden gelden tussen 

mannen en vrouwen bij het aspect openbaar vervoer: χ
2
=17.810; df=4; p≤0,05. 

Een ander interessante bevinding is dat de nabijheid van openbaar vervoer en ontsluitingswegen door 

respondenten die kiezen voor de meer stedelijke woonmilieus significant belangrijker wordt geacht dan door 

respondenten die voor de meer dorpse woonmilieus kiezen: resp. χ
2
=40.354; df=16; p≤0,05 & χ

2
=36.645; 

df=16; p≤0,05. 

 Voorzieningen 

 

Op dezelfde manier als gevraagd is diverse aspecten omtrent de ligging van de woning te beoordelen qua 

belangrijkheid, is de respondenten gevraagd aan te geven hoe belangrijk zij de aanwezigheid achtten van een 

aantal voorzieningen op een daarvoor respectabele afstand van hun woning. Dit leverde de volgende 

resultaten op (figuur 7). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Centrum

Landelijk

Rust

Levendig

(Functioneel) groen

Ontsluitingswegen

Openbaar Vervoer

Belangrijk Beetje belangrijk Neutraal Beetje onbelangrijk Onbelangrijk



| 59 

 

 

 
Figuur 7 Voorkeur nabijheid voorzieningen 

Drie belangrijkste voorzieningen: Winkels, werk & sportvoorzieningen. 

Drie minst belangrijke voorzieningen: Cultuurvoorzieningen, café/bar/disco & restaurant/snackbar. 

Ook deze aspecten werden tegenover enkele onafhankelijke variabelen gezet om te kijken of er verschillen 

bestonden tussen groepen. Dat leverde de volgende resultaten op: 

Voor het ziekenhuis, de apotheek/huisarts/tandarts, de cultuurvoorzieningen, sportvoorzieningen en 

recreatiemogelijkheden blijken er geen significante verschillen te bestaan tussen mannen en vrouwen, 

HBO’ers en WO’ers, alleenstaanden en grotere huishoudens, respondenten die kiezen voor een ander 

woonmilieu. Bij de overige aspecten valt wel iets op. 

Het blijkt wel dat respondenten met een HBO denkniveau meer waarde hechten aan de nabijheid van familie 

dan WO’ers: χ
2
=9.569; df=4; p≤0,05. Alleenstaande huishoudens vinden de nabijheid van familie minder 

belangrijk dan huishoudens met twee of meer personen: χ
2
=11.522; df=4; p≤0,05. 

Een beetje vanzelfsprekend, maar toch het vermelden waard, is dat respondenten die voor de meer stedelijke 

woonmilieus kozen (centrumstedelijk, stedelijk buiten centrum) vaker dan verwacht de nabijheid van 

winkelvoorzieningen, een café/bar/discotheek en een restaurant/snackbar belangrijk vonden, waar 

respondenten die kozen voor de meer dorpse woonmilieus (dorps centrum en dorps landelijk/verspreid) 

minder waarde hechten aan de nabijheid van dergelijke voorzieningen: resp. χ
2
=38.195; df=12; p≤0,05 / 

χ
2
=40.988; df=16; p≤0,05 & χ

2
=30.224; df=16; p≤0,05. 

Qua geslacht waren de meeste verschillen waar te nemen. Vrouwen vonden de nabijheid van de 

apotheek/huisarts/tandarts en familie vaker belangrijk dan mannen: resp. χ
2
=11.587; df=4; p≤0,05 & 

χ
2
=23.280; df=4; p≤0,05. Ook de nabijheid van werk werd door vrouwen vaker met belangrijk beoordeeld dan 

door mannen, terwijl mannen opvallend vaker kozen voor beetje belangrijk of neutraal: χ
2
=10.886; df=4; 

p≤0,05. 
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Woning en locatie 

 Bouw-/woningtype ten opzichte van gewenste locatie  

 

Om te kunnen bepalen op welke locaties de gewenste bouw- en woningtypen gewenst worden, wordt 

gekeken welke typen goed scoren per gemeente/woonmilieu. Doordat voor diverse typen de respons  (per 

gemeente) kwantitatief beperkt is, wordt gekeken of er verschillen zijn in de populariteit van bepaalde typen 

tussen respondenten die kiezen voor enerzijds een stedelijke gemeente en anderzijds een landelijke gemeente 

bij de eerste wijkkeuze. Tabel 41 toont hoeveel procent van de respondenten die voor één van beide soorten 

gemeenten koos bij de eerste wijkkeuze voor een bepaald bouwtype koos. 

Tabel 41 Populariteit bouwtypen in stedelijke/landelijke gemeenten 

 Appartement 
met lift 

Appartement 
zonder lift 

Duplex/ 
bovenwoning 

Tussengelegen/ 
rijtjeswoning 

Halfvrijstaande 
woning 

Vrijstaande 
woning 

Wijkkeuze1 
stedelijke 
gemeente 

52,4% 28,2% 14,5% 25,8% 34,7% 30,6% 

Wijkkeuze1 
landelijke 
gemeente 

35,5% 30,8% 25,2% 29,0% 50,5% 42,1% 

Chi-
kwadraat 

6.644;1;0,010 0.189;1;0,664 4.206;1;0,040 0.290;1;0,590 5.879;1;0,015 3.249;1;0,071 

 

Wat opvalt is dat er een significant verschil zit in de populariteit van het appartement met lift (p≤0.05). Deze 

wordt duidelijk vaker genoemd door respondenten die kiezen voor Brunssum/Heerlen/Kerkrade/Landgraaf 

dan door respondenten die kiezen voor Nuth/Onderbanken/Simpelveld/Voerendaal. De duplex/ 

bovenwoning is daarentegen weer duidelijk populairder onder respondenten die graag in een landelijke 

gemeente willen wonen (p≤0.05)  en dit geldt ook voor de halfvrijstaande woning (p≤0,05). De vrijstaande 

woning is in landelijke gemeenten net niet duidelijk populairder. Voor de zes populairste woningtypen is 

hetzelfde gedaan in tabel 42. 

Tabel 42 Populariteit bouwtypen in stedelijke/landelijke gemeenten 

 Drive-in 
woning 

Herenhuis/ 
stadswoning 

Jaren 30 
woning 

Woonboerderij Studio Loft 

Wijkkeuze1 
stedelijke 
gemeente 

16,1% 33,9% 18,5% 11,3% 14,5% 19,4% 

Wijkkeuze1 
landelijke 
gemeente 

19,6% 42,1% 20,6% 21,5% 17,8% 18,7% 

Chi-
kwadraat 

0.481;1;0,488 1.639;1;0,200 0.148;1;0,700 4.447;1;10,035 0.448;1;0,503 0.016;1;0,898 

Bij deze cijfers valt met name op dat alleen de woonboerderij significant beter scoort in landelijke 

gemeenten dan in stedelijke gemeenten (p≤0,05). Voor de overige woningtypen is geen duidelijk verschil in 

populariteit te vinden tussen de stedelijke en landelijke gemeenten. 

Gezien de beperkte aantallen respondenten bij sommige gemeenten en het feit dat verschillende wijken in een 

gemeente niet op een hoop gegooid mogen worden wat betreft bijvoorbeeld de bouwstijl, is het wellicht beter 

de voorkeur voor bepaalde bouw-/woningtypen te bekijken per woonmilieu. Bovendien hebben veel meer 

respondenten een keuze gemaakt voor het woonmilieu ten opzichte van een wijk in Parkstad waar ze zouden 

willen wonen (299 t.o.v. 231). Tabel 43 geeft aan hoe vaak een bepaald type gekozen is per woonmilieu en de 

bijbehorende statistiek die aangeeft of er significante verschillen bestaan tussen de woonmilieus. Dikgedrukt is 

aangegeven bij welk woonmilieu het betreffende bouw-/woningtype het meest genoemd wordt. De blauwe 

arcering geeft per woonmilieu het meest genoemde bouwtype en woningtype aan.  
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Tabel 43 Populariteit bouw-/woningtype per woonmilieu  

Bouw-/ 
woningtype 

Centrum-
stedelijk 

Stedelijk 
buiten 
centrum 

Groen- 
stedelijk/ 
suburbaan 

Dorps 
centrum 

Dorps 
Landelijk 

Chi-kwadraat 

App met lift 70,7% 61,1% 40,7% 29,6% 19,6% 38.715;4; ≤0,05 

App zonder lift 41,5% 29,2% 23,7% 29,6% 19,6% 5.917;4;n.s. 

Duplex 17,1% 13,9% 16,9% 25,9% 6,5% 8.624;4;n.s. 

Tussenwoning 17,1% 23,6% 30,5% 34,6% 17,4% 7.380;4;n.s. 

Halfvrijstaand 12,2% 33,3% 49,2% 42,0% 58,7% 23.466;4; ≤0,05 

Vrijstaand 9,8% 29,2% 45,8% 37,0% 60,9% 28.199;4; ≤0,05 

Drive-in 9,8% 26,4% 13,6% 13,6% 23,9% 8.355;4;n.s. 

Herenhuis 24,4% 36,1% 40,7% 40,7% 37,0% 3.653;4;n.s. 

Jaren 30 12,2% 18,1% 8,5% 17,3% 19,6% 3.721;4;n.s. 

Woonboerderij 4,9% 6,9% 11,9% 16,0% 45,7% 38.905;4; ≤0,05 

Studio 17,1% 27,8% 16,9% 17,3% 8,7% 7.302;4;n.s. 

Loft 26,8% 27,8% 18,6% 19,8% 8,7% 7.360;4;n.s. 

Legenda  = populairste type per woonmilieu dikgedrukt = populairste woonmilieu per type 

 

Uit de cijfers in de tabel per woonmilieu en de bijbehorende chi-kwadraat waarden, blijkt dat er significante 

verschillen bestaan in de populariteit van een viertal typen per woonmilieu. Zo blijkt dat het appartement met 

lift vaker gekozen wordt naarmate het woonmilieu stedelijker is (p≤0,05). Voor de halfvrijstaande woning, 

de vrijstaande woning en de woonboerderij is dit juist andersom en deze typen zijn dan ook populairder 

onder respondenten die kiezen voor een landelijker woonmilieu (3x p≤0,05). Verder kan in relatie tot de 

studio en het loft opgemerkt worden dat in de twee meest stedelijke woonmilieus het wonen boven winkels 

met respectievelijk 22 en 21 procent ook goed scoort. In de drie minder stedelijke milieus is de voorkeur voor 

dit woningtype duidelijk minder. Ten slotte worden de opvallendste zaken per woonmilieu/type besproken: 

Woonmilieu Meest 
genoemde 
bouwtype(n) 

Meest 
genoemde 
woningtype(n) 

Opvallendheden  

Centrum- 
stedelijk 

Appartement 
met lift 

Loft / Herenhuis Appartementen scoren duidelijker beter dan elk ander 
type. Overige typen zijn nauwelijks populair. 

Stedelijk 
buiten 
centrum 

Appartement 
met lift 

Herenhuis / 
Studio /  
Loft /  
Drive-in 

Het appartement zonder lift scoort minder dan bij het 
centrumstedelijke woonmilieu en de eengezinstypen 
zijn duidelijk populairder. Er zijn een aantal ongeveer 
gelijk scorende woningtypen. 

Groen- 
stedelijk/ 
suburbaan 

(Half)vrijstaand/ 
appartement 
met lift 

Herenhuis Duidelijk het milieu dat in het ‘midden’ ligt, zowel qua 
bouwtype als woningtype. (Half)vrijstaande woning 
niet duidelijk populairder dan het appartement met 
lift. Herenhuis duidelijk populairste woningtype. 

Dorps 
centrum 

(Half)vrijstaand/ 
(appartement) 

Herenhuis  Nauwelijks grote verschillen in voorkeur voor 
bouwtypen, zowel eengezins- als meergezinstypen 
gewenst. Qua speciaal woningtype scoort ook hier het 
herenhuis goed. 

Dorps 
landelijk 

(Half)vrijstaand Woonboerderij / 
(Herenhuis) 

Duidelijke voorkeur voor de (half)vrijstaande woning. 
Hoewel het herenhuis het hier ook goed doet, scoort 
de woonboerderij zelfs nog beter. Net als bij dorps 
centrum valt op dat, in tegenstelling tot de 
‘stedelijkere’ woonmilieus, er geen onderscheid is 
tussen de populariteit van appartementen met of 
zonder lift. De voorkeur is met 19,6% wel beperkt. 
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 Aspect woning per locatie 

 

Zoals eerder besproken is, is aan de respondenten gevraagd te kiezen tussen drie aspecten van de woning en 

te beslissen welke zij het belangrijkste achtten: de woning zelf, de locatie of de prijs. De verwachting was dat 

respondenten die kiezen voor een landelijke gemeente of een dorps (centrum/landelijk) woonmilieu wellicht 

eerder zouden kiezen voor de locatie dan de woning zelf of de prijs. De chi-kwadraat methode leert dat er 

geen verschil zit in de keuze voor een der aspecten tussen respondenten die kiezen voor verschillende 

woonmilieus: (χ
2
=3.534; df=8; p=n.s.). 

Ook wanneer de keuze voor een aspect wordt uitgezet tegen het soort gemeente van de eerste wijkkeuze 

(stad/landelijk), dan blijken er geen significante verschillen te zijn: χ
2
=1.605; df=2; p=n.s.). Van de 

respondenten die kiest voor een wijk in een stedelijke gemeente kiest 38,7 procent voor de locatie, ten 

opzichte van 43,0 procent van de respondenten die kiezen voor een wijk in een landelijke gemeente. 

 Termijn en eigendomsvorm per locatie/woonmilieu  

 

Gekeken is of er tussen de diverse woonmilieus een verschil zit in de gewenste termijn waarin men in de 

starterswoning wilt gaan wonen en de gewenste eigendomsvorm (zie tabel 44). 

Tabel 44 Gewenste termijn en eigendomsvorm per woonmilieu 

 Centrum-
stedelijk 

Stedelijk 
buiten 
centrum 

Groen-
stedelijk/ 
suburbaan 

Dorps 
(centrum) 

Dorps 
(landelijk/ 
verspreid) 

Totaal 

Termijn Korte 
termijn 
  

24 39 30 33 16 142 

92,3% 86,7% 78,9% 70,2% 55,2% 76,8% 

Lange 
termijn 
  

2 6 8 14 13 43 

7,7% 13,3% 21,1% 29,8% 44,8% 23,2% 

Totaal 
  

  
  

26 45 38 47 29 185 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Eigendoms-
vorm 

Huur 
 

37 48 33 42 18 178 

97,4% 77,4% 70,2% 60,9% 43,9% 69,3% 

Koop 
  

1 14 14 27 23 79 

2,6% 22,6% 29,8% 39,1% 56,1% 30,7% 

Totaal 
  

  
  

38 62 47 69 41 257 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Het blijkt, zoals ook wel kan worden verwacht, dat er een significant verschil bestaat wat betreft de gewenste 

termijn tussen diverse woonmilieus. Zo blijkt dat van de respondenten die voor een centrumstedelijk 

woonmilieu kiezen maar liefst 24 van de 26 respondenten kiezen voor de korte termijn, terwijl ‘slechts’ 16 van 

de 29 respondenten die kiezen voor een dorps (landelijk/verspreid) milieu voor de korte termijn kiezen. Hoe 

landelijker het woonmilieu, des te kleiner/groter het percentage voor de korte/lange termijn. (χ
2
=14.805; 

df=4; p≤0,05) 

Qua eigendomsvorm zien we een gelijk patroon, wat gezien de samenhang tussen de variabelen termijn en 

eigendomsvorm niet zo gek is. Van de respondenten die kiezen voor een centrumstedelijk woonmilieu kiezen 

er liefst 37 van de 38 voor een huurwoning, waar bij de respondenten die kiezen voor een dorps 

(landelijk/verspreid) milieu dit deel slechts 18 van de 41 bedraagt. Ook hier geldt: hoe dorpser het 

woonmilieu, des te kleiner/groter het percentage voor huur/koop. (χ
2
=30.725; df=4; p≤0,05) 
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Met name de celfrequenties voor de lange termijn en koop bij het centrumstedelijke woonmilieu zijn te klein, 

waardoor de resultaten van de chi-kwadraat door te herkoderen iets kunnen afwijken. De cijfers zijn echter erg 

duidelijk en spreken daarom eigenlijk voor zich. 

Diverse stellingen situatie woningmarkt 

 Opinie totaalresultaat  

 

Om te achterhalen hoe de respondenten tegen de huidige woningmarkt aankijken en hun positie en kansen 

daarin, is hen een tiental stellingen voorgelegd betreffende het aanbod en inspraak. De respons op die 

stellingen (figuur 8) zal hier besproken worden. 

 
Figuur 8 Respons op tiental stellingen omtrent woningmarkt 

Tabel 45 Stellingen behorend bij afkortingen figuur 8 

Afkorting Stelling 

Aantal Er zijn te weinig starterswoningen voor hoogopgeleide jongeren in Parkstad. 

Locatie Er is geen aanbod op de locatie waar ik wil gaan wonen. 

Woonwens Het beschikbare aanbod past niet bij mijn woonwens. 

Kwaliteit De kwaliteit van het aanbod voor starters is ondermaats. 

Particulier Er is te weinig betaalbaar aanbod in de vrije/particuliere huursector. 

Wachttijd De wachttijd voor een woning (bij woningcorporaties) is veel te lang. 

Doelgroep Er wordt teveel voor o.a. ouderen en gezinnen gebouwd i.p.v. starters. 

Navraag Er wordt te weinig navraag gedaan naar mijn woonwensen en voorkeuren door o.a. gemeenten en corporaties. 

Inspraak Ik wil graag in een zo vroeg mogelijke fase in de ontwikkeling van starterswoningen betrokken worden. 

Flexibiliteit Als starter vind ik flexibiliteit belangrijk, daarom is huur op dit moment wellicht de beste optie. 

 

Wat opvalt is dat bij elke stelling minimaal de helft van de respondenten die een keuze maakte tussen de vijf 

opties voor ‘(beetje) mee eens’ koos. Alleen bij ‘locatie’ en ‘woonwens’ zit dat aantal een paar procenten 

onder de 50. De stelling waar de respondenten het het meest over eens zijn is de laatste en die geeft aan dat 

respondenten als starter flexibiliteit belangrijk vinden en dat huur daarom wellicht de beste optie is op dit 

moment. Liefst drie kwart van de respondenten is het hier (een beetje) mee eens. De respondenten zijn het 

er ook (een beetje) mee eens (70 procent) dat er te weinig starterswoningen zijn voor hoogopgeleide 

jongeren in Parkstad en ook de wachttijd voor een woning (bij woningcorporaties) is te lang. Dit komt 

volgend hen mede doordat er te veel voor o.a. ouderen en gezinnen wordt gebouwd en te weinig voor 
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starters (65 procent (beetje) mee eens). Ook over betaalbaar aanbod in de particuliere/vrije huursector is 

zo’n 70 procent in meer of mindere mate niet te spreken. Zestig procent van de jongeren vindt in meer of 

mindere mate dat er te weinig navraag naar de woonwensen en voorkeuren wordt gedaan door o.a. 

gemeenten en corporaties en ongeveer een even groot deel van de respondenten wilt daarom graag in een 

zo vroeg mogelijke fase in de ontwikkeling van starterswoningen betrokken worden.  

De respondenten zijn dus momenteel niet tevreden over de opties en zouden daarom graag meer betrokken 

willen worden bij de woningmarkt door daarvoor verantwoordelijke instanties.  

Afwijkende respons bepaalde groepen  

 

Een verschil dat wellicht kan voorkomen is dat recent afgestudeerden een andere (meer gefundeerde) mening 

hebben over de diverse stellingen dan de studenten (die wellicht nog minder met de woningmarkt bezig zijn). 

Het blijkt dat bij geen enkele stelling een significant verschil tussen de respons van studenten en recent 

afgestudeerden gevonden kan worden. Dit kan deels veroorzaakt worden doordat de diverse stellingen door 

slechts 14-22 recent afgestudeerden werden beantwoordt, afhankelijk van de vraag. Enkel de stelling die 

suggereerde dat er te weinig aanbod was op de locatie waar men wilde wonen, werd door de afgestudeerden 

duidelijk vaker met (beetje) mee eens beantwoordt, al was ook dit verschil niet significant: (χ
2
=9.124; df=4; 

p=n.s.). 

Een splitsing op leeftijd is dan wellicht beter, aangezien de verhouding tussen respondenten t/m 21 jaar en 

vanaf 22 jaar meer richting de 50:50 loopt dan met studenten en afgestudeerden het geval was. Hierdoor kent 

de kleinste groep in deze situatie nog altijd 68 respondenten. Het blijkt dat wanneer de respons op leeftijd 

wordt gesplitst er bij twee stellingen duidelijk een verschil naar voren komt. De stellingen die aangeven dat er 

te weinig betaalbaar aanbod is in de particuliere huursector en dat de wachttijden voor een woning (bij 

corporaties) veel te lang zijn, worden door de respondenten van 22 jaar en ouder significant anders 

beantwoordt dan door respondenten t/m 21 jaar: (χ
2
=11.928; df=4; p≤0,05) & (χ

2
=12.626; df=4; p≤0,05). Het 

blijkt dat de oudere groep duidelijk vaker mee eens kiest dan de jongere groep. Dit kan verklaard worden 

door ervaringen van de oudere groep die de jongere groep waarschijnlijk niet heeft.  

Het valt namelijk te verwachten dat de oudere groep zich vaker heeft georiënteerd op de woningmarkt voor 

starters dan de jongere groep, waardoor zij ook een duidelijkere mening hebben over deze stellingen.  

Een ander opvallend resultaat is dat van de 67 respondenten die kozen voor een koopwoning, er liefst 25  

aangeven het (een beetje) ermee eens te zijn dat huren wellicht beter is gezien de bijkomende flexibiliteit. 

Waar deze respondenten in eerste instantie dus kozen voor een koopwoning, erkennen ze wel het voordeel 

van huren gezien de bijkomende flexibiliteit.  

Ook het verschil in antwoorden van respondenten die kiezen voor een wijk in een stedelijke of landelijke 

gemeente levert een interessant verschil op. Het blijkt dat de respons op de meeste vragen, dus bijvoorbeeld 

omtrent de wachttijd, het betaalbare aanbod, de inspraak etc. nagenoeg hetzelfde is. Alleen de stelling die 

aangeeft dat er op de gewenste locatie geen aanbod is, wat dus direct samenhangt met de keuze voor een 

wijk in een stedelijke of landelijke gemeente, wordt door respondenten die kiezen voor een wijk in een 

landelijke gemeente negatiever beantwoordt. 57 procent van hen is het er (een beetje) mee eens dat er geen 

aanbod is op de gewenste locatie, terwijl onder de respondenten die kiezen voor een wijk in een stedelijk 

gemeente slechts 41 procent die mening is toegedaan: (χ
2
=10.731; df=4; p≤0,05).  
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Bijlage 7 - Op- of aanmerkingen enquête  
 

Woningtype, anders namelijk:… 

- Modern 

- Tweekamerappartement dat niet boven een winkelgebied ligt 

- Energiezuinige woning 

Woonsituatie, anders namelijk:… 

- In onderhuur 

- Zwarthuurder 

- Anti-kraak 

- Ik woon bij mijn vriend 

- Woongemeenschap 

- Woon met vrienden en mijn broer samen 

- Inwonend 

Algemene opmerkingen aan het einde 

- Succes ermee 

- Zorg voor wat woningen Michel! 

- Good luck met het behalen van je diploma :) 

- Succes er mee! Groetjes, <naam> 

- Regelmatig een dubbele vraag over de huidige woonsituatie 

- Nuttige enquête! Merk in mijn omgeving dat veel mensen een starterswoning zoeken in de 

gemeente Voerendaal, maar dat hier het aanbod te weinig is en vaak te duur (geen startersprijzen 

ondanks HBO of WO, je moet toch nog groeien in salaris) 

- Prima dat dit onderzoek gehouden wordt! 

- Om Parkstad aantrekkelijker te maken, zouden er meer woningen moeten komen voor starters. Het 

mag best wat meer luxe zijn maar wel betaalbaar blijven. Er is te weinig keus! Erg jammer want 

Parkstad heeft veel te bieden. 

- Moeilijke afweging tussen voorkeur en werkelijke mogelijkheid op basis financiële situatie op dit 

moment/ in de komende tijd. 
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- Goed initiatief! Als mensen niet binnen een korte termijn een appartement kunnen vinden gaan ze 

verder zoeken in andere plaatsen. Ik hoor van veel bekenden dat ze op zoek zijn naar huurwoningen 

in Heerlen. 

- Succes! 

- Mooie vragenlijst om de aandacht voor starters eens goed te belichten. 

- Er zijn weinig betaalbare huur woningen voor starters. Huurwoningen die qua prijs redelijk zijn 

liggen in slechte wijken en zijn in slechte staat. Woning verenigingen/corporaties bieden weinig 

begeleiding aan starters. Kopen in Parkstad is aantrekkelijker omdat de maandlasten dan lager zijn 

dan bij huren maar kopen is een groot risico en je krijgt niet makkelijk een lening. 

- Duidelijke vragenlijst en erg interessant om over dit onderwerp na te denken 

- Add vraag 15: Nummer C als op bovenverdieping, anders A of B. Add vraag 19: Moeilijk, combi van. 

Add vraag 29: Ik zou het niet weten, nog niet op zoek geweest.  

- Wat zijn ontsluitingswegen? 

- Ik mis buiten het kopen/huren/studentenhuis het anti-kraak wonen. Ook veel studenten die dit doen 

ivm prijs, erg goedkoop, heb ik zelf hiervoor ook gedaan. Succes met je onderzoek! 

- Graag gedaan! 

- Heel mooi opgezette enquête! 

- Mooie enquête. 

- Ik ben het gruwelijk met je eens dat er te weinig starterswoningen zijn in Parkstad voor 

hoogopgeleide jongeren en dat er teveel voor ouders en gezinnen wordt gebouwd ipv jongeren. 

- Kortere vragen, neemt minder tijd in beslag. 

- Leuke enquête! 

- Erg lange enquête. Geen kennis over huidige huizenmarkt. 

- Wat zijn ontsluitingswegen? 

- Een fijne dag verder. 

- Grotere bolletjes! 

- <Tekening van droomhuis met zon, hond en koe in de wei> 

- Succes met onderzoek. 

- Mooie, duidelijke enquête. 

- >800 euro huur met 2persoonshuishouden 

- Succes! 
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Bijlage 8 - Verantwoording keuze voor bepaalde wijk  
 

Legenda 
1 1e keuze respondent ## 1e keuze van respondent uit andere wijk 

2 2e keuze respondent ## 2e keuze van respondent uit andere wijk 

3 3e keuze respondent ## 3e keuze van respondent uit andere wijk 

 

Keuze Verantwoording Wijk ouders Wijk zelf 
GEMEENTE ONDERBANKEN 

(1) Schinveld 

1 Rustig gelegen, veel natuur en genoeg voorzieningen. 40 40 

1 Familie, ben ik opgegroeid. 1 1 

1 Vertrouwde omgeving. 1 1 

2 Mooie omgeving, vlakbij Duitsland + goede doorstroming 
hiernaartoe (daar ligt een nieuw groot winkelcentrum) 

10 10 

(2) Jabeek 

1 Rustig wonen. - Sittard-Geleen 

2 Geboorte-/woonplaats. 2 2 

3 Dichtbij familie. - Schinnen 

(3) Bingelrade 

1 Landelijk gelegen. 18 19 

1 Rustige omgeving. - Sittard-Geleen 

3 Hoog opleidingsniveau. 12 12 

3 Rustig wonen. - Sittard-Geleen 

(4) Merkelbeek – Douvergenhout 

2 Landelijk gelegen. 18 19 

2 Rustig wonen. - Sittard-Geleen 

GEMEENTE LANDGRAAF 

(5) Schaesberg-Noord/Kakert 

1 Pas hierheen verhuisd, goed bereikbare locatie, rustig, 
openbaar vervoer + goede parkeergelegenheid. 
Woningen in goede staat, genoeg voorzieningen in de 
buurt zoals bijv. supermarkt. 

- 5 

(6) Schaesberg-Zuid 

1 Heel erg landelijk. 51 51 

3 Opgegroeid. 38 38 

3 Leuke buurt om te wonen, redelijk dicht bij het centrum. 11 11 

(7) Eikske 

1 Leuke buurt om te wonen. 9 9 

(8) Heiveld/Hoefveld 

2 Daar woon ik met mijn vader en ook hier is het rustig. 10 10 

3 Mooie buurt met mooie uitstraling qua huizen. 10 10 

(9) Oude Heide-de Voort 

2 Ik woon er nu zelf. 9 9 

(10) Groenstraat/Rimburg 

1 Eigen woonplek momenteel. 10 10 

1 Daar woon ik nu en de buurt bevalt me. Vriendelijke 
mensen en een rustige wijk. 

10 10 

2 Leuke omgeving. 1 1 

3 Op een steenworp afstand van de Duitse grens. Ik kom 
hier oorspronkelijk vandaan. 

10 10 
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(11) Lauradorp/Abdissenbosch 

2 Locatie goed bereikbaar, goede voorzieningen in de 
buurt. 

- 5 

2 Rustige buurt. 11 11 

GEMEENTE BRUNSSUM 

(12) Brunssum-West 

1 Woon ik momenteel. 12 12 

1 Dicht in de buurt van ouderlijk huis, leuke omgeving. 12 12 

2 Fijne wijk. 2 2 

(13) Brunssum-Noord 

2 Vertrouwde omgeving. 1 1 

(14) Brunssum-Oost 

-    

(15) Brunssum-Zuid 

1 Daar woon ik nu zelf. 14 15 

1 Hier wonen mijn ouders. 15 15 

1 Dichtbij huis, werk en hobby’s. Ook vrienden. Er zijn veel 
kindvriendelijke buurten. 

15 15 

3 Vertrouwde omgeving. 1 1 

(16) Brunssum-Centrum 

1 Mooie, leuke buurt. Bekende omgeving! 16 16 

3 Alle voorzieningen en verschillende nationaliteiten. 11 11 

GEMEENTE HEERLEN 

(17) Maria Gewanden - Terschuren 

-    

(18) Mariarade 

-    

(19) Hoensbroek - De Dem 

-    

(20) Nieuw Lotbroek 

1 Huidige woonlocatie en veel contact met de 
gemeenschap. 

20 20 

2 Familie woont daar mooi. 14 15 

(21) De Koumen 

-    

(22) Vrieheide - De Stack 

1 Hier ben ik geboren, hier woont mijn familie etc. 22 22 

(23) Heerlerheide – Passart 

1 Anti-kraak. 2 2 

1 Mooie en rustige omgeving. Redelijke aansluiting op 
Heerlen-Centrum/Aken/Maastricht. 

10 10 

2 Ben ik opgegroeid. 26 26 

2 Schone buurt met voldoende faciliteiten in de omgeving. 31 31 

(24) Heksenberg 

1 Momenteel gehuisvest. 24 24 

(25) Schrieversheide 

-    

(26) Rennemig – Beersdal 

1 Nu woonachtig. 26 26 

2 Veel familie in de buurt. 15 15 

3 Ik woon nu hier en op zich kan ik echt niet klagen hier! Ik 
vind alleen jammer (en deels vreemd) dat er geen buslijn 
is die naar Station Woonboulevard gaat! (Hopelijk komt 
dit wel nog!) 

26 26 



| 69 

 

 

(27) Zeswegen - Nieuw Husken 

-    

(28) Grasbroek - Musschemig - Schandelen 

3 Woon nog zelf in Grasbroek bij mijn ouders. Altijd fijn 
gewoond! Ligt er natuurlijk wel een beetje aan waar in 
de wijk mijn toekomstige woning zou zijn. ;-) 

28 28 

3 Dichtbij het centrum. 24 24 

(29) Meezenbroek/Schaesbergerveld/Palemig 

2 Vrienden woonachtig. 26 26 

(30) Heerlen-Centrum 

1 Ik woon daar nu en dat bevalt prima. 30 30 

1 Dicht bij de stad. 31 31 

1 Locatie. 53 30 

1 Levendig, dichtbij station en winkelvoorzieningen. 1 30 

1 Dicht in de buurt van alles eigenlijk. Geen auto nodig. 51 Tilburg 

1 Dichtbij het centrum. 6 7 

1 Station Heerlen. - Meerssen 

1 Meeste beleving. 38 38 

1 Lekker dichtbij het winkelcentrum spreekt mij het meest 
aan! 

26 26 

1 Ik wil graag in het centrum wonen of op fietsafstand 
bereikbaar. 

- 30 

1 Bereikbaarheid met het centrum en het centraal station 
Heerlen. 

31 31 

1 Dichtbij het centrum. 3 19 

1 Dichtbij werk van vriend en dichtbij station ivm mijn 
werk in Maastricht. 

11 11 

1 Alles gemakkelijk bereikbaar. 24 24 

1 Ik woon al in Heerlen, wil hier ook blijven ivm familie, 
vrienden en werk. 

31 31 

1 Dichtbij voorzieningen en vrienden. - Venray 

2 Gemakken van het centrum (bereikbaarheid). 53 53 

2 Centraal, alles dichtbij. 28 28 

2 Ik zou best als stadsmens kunnen leven , de drukte en de 
wellicht iets kleinere woonruimte vind ik prima dan.. 

53 35 

3 ‘Stadse’ bereikbaarheid. 46 46 

3 Dichtbij voorzieningen/centrum. 35 35 

3 Dichtbij alle voorzieningen. 53 53 

3 Heerlen centrum aangezien je hier alles binnen hand 
bereikt hebt (winkels, station etc). 

33 53 

3 Het stadse aspect. 57 Maastricht/ 
Eindhoven 

3 Centrum, parkeren is nadeel. 38 Amsterdam 

3 Lekker makkelijk in het centrum. 1 1 

(31) Eikenderveld 

2 Hier woon ik nu, bevalt prima. 33 31 

2 Hier woon ik nu. 53 31 

3 Ligt in de buurt van Heerlen centrum. Sowieso niet naar 
Kerkrade en omstreken. 

51 Tilburg 

(32) Ten Esschen 

1 Wat verder weggelegen maar toch zo in Heerlen en 
Voerendaal. 

53 53 

2 In de buurt van Voerendaal en ook dicht bij Heerlen. 53 53 

3 Ook makkelijk bereikbaar en vlakbij gelegen aan de 
woonboulevard en autosnelweg. 

31 31 
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(33) Welten-Benzenrade 

1 Gezellige, rustige wijk om in te wonen. Heb hier veel 
bekenden wonen. 

28 28 

1 Centrale locatie, rand van de stad buitengebied, ideaal. 
Dicht bij werkplek voor mij, makkelijke acces tot 
snelweg. Sociaal betere wijk. 

57 Maastricht/ 
Eindhoven 

1 Opgegroeid en mooie wijk. 33 33 

1 Welten heeft een gezellige en warme uitstraling. 
Bovendien staan er erg mooie huizen! Én het ligt dichtbij 
de snelweg! 

26 26 

1 Woon ik nu, bevalt goed. 33 33 

1 Rustige nette wijk, net buiten het centrum. 35 30 

1 In verband met toekomstig werk, goede bereikbaarheid. 47 47 

2 Dorp in de stad, historisch, natuur, mooi. 6 7 

2 Ligging snelweg, woon/werk verkeer. 10 34 

2 Woonplaats van veel bekenden met een goede 
bereikbaarheid. 

20 20 

2 Snel bij het station en snelwegen. 11 11 

2 Woont mijn vader. 33 33 

3 Goede en nette wijk, alles binnen bereik. 30 30 

3  Dicht in de buurt bij Voerendaal, lekker dorps. 53 53 

3 Goed bereikbaar, alles in de buurt (supermarkt etc.), 
dicht bij de stad. 

56 56 

3 Rustig, veilig en dorps, alles dichtbij. Wonen over 
algemeen autochtonen, en ook 's avonds over straat 
geen probleem. (Iets minder dan Voerendaal) 

53 53 

3 Locatie. 53 30 

3 Mooie wijk in Heerlen in de buurt van Voerendaal. 53 53 

3 Meest nette wijk/centraal gelegen. 18 19 

3 Dichtbij het centrum. 3 19 

(34) Bekkerveld 

1 Net naast ‘de stad’. 53 53 

1 Veilig, dicht bij centrum, veel bekenden, voorzieningen 
zoals supermarkt dichtbij. 

35 35 

1 Vlakbij centrum, kan er parkeren, netjes. 38 Amsterdam 

1 Ligging snelweg, woon/werkverkeer, leuke buurt. 10 34 

1 Ik woon momenteel ook in Bekkerveld met mijn ouders. 34 34 

2 Locatie. 53 30 

2 Goede en nette wijk, alles binnen bereik. 30 30 

2 Dicht bij de stad en rustig gelegen. 31 31 

2 Bekkerveld/Aarveld vind ik -net als Welten- de beste 
wijken van Heerlen maar in Bekkerveld wonen meer 
jongeren. 

33 53 

2 Mooie en gezellige buurt. 1 30 

2 Mooie groene wijk, dichtbij centrum. 33 33 

2 Rustige nette wijk, net buiten het centrum. 35 30 

2 Ik woon al in Heerlen, wil hier ook blijven ivm familie, 
vrienden en werk. 

31 31 

3 Dichtbij Douve Weien. 33 31 

3 Familie woont daar mooi. 14 15 

3 Een goede wijk dichtbij het stadscentrum. 53 35 

(35) Caumerveld - Douve Weien 

1 Mooie, rustige wijk. 33 31 

2 Dichtbij familie, centrum. 35 35 

2 Vlakbij centrum, kan er parkeren, netjes. 38 Amsterdam 
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2 Rustig, veilig en dorps, alles dichtbij. Wonen over 
algemeen autochtonen, en ook 's avonds over straat 
geen probleem. (Iets minder dan Voerendaal) 

53 53 

2 Mooie buurt met mooie uitstraling qua huizen. 10 10 

3 Dicht bij de stad en rustig gelegen. 31 31 

3  Dichtbij het centrum en niet te ver van mijn ouders. 38 38 

3 Mooie huizen. 33 33 

3 Rustige nette wijk, net buiten het centrum. 35 30 

3 Mooie ligging met een goede bereikbaarheid in een 
mooie omgeving (natuur). 

20 20 

3 Ik woon al in Heerlen, wil hier ook blijven ivm familie, 
vrienden en werk. 

31 31 

(36) Molenberg 

2 Een mooie en rustige wijk. 54 54 

2 Dichtbij het centrum. 3 19 

(37) Heerlerbaan-Centrum 

1  Dichtbij mijn ouders en zus. 38 38 

1 Centraal gelegen, openbaar vervoer, makkelijk naar 
snelweg, winkels makkelijk en snel bereikbaar. 

- 47 

1 Naar mijn idee de beste keuze nabij Heerlen. 11 11 

2 Dichtbij centrum, goede voorzieningen, mooie 
appartementen. 

38 38 

(38) Heerlerbaan-Schil 

2  Dichtbij mijn ouders en zus. 38 38 

2 Naar mijn idee de beste keuze nabij Heerlen. 11 11 

(39) De Beitel 

-    

GEMEENTE KERKRADE 

(40) Spekholzerheide 

2 Woon zelf al jaren in Spekholzerheide, genoeg 
voorzieningen, leuke oudere huisjes en mooie 
appartementen. 

40 40 

3 Ligging snelweg, woon-werk verkeer. 10 34 

(41) Heilust/Kaalheide 

-    

(42) Terwinselen 

3 Prachtige wijk met mooie huizen. 40 40 

(43) Gracht 

-    

(44) Kerkrade-Centrum/Holz 

2 ‘Geboren en getogen.’ 46 46 

3 Liefst in Kerkrade. 46 46 

(45) Erenstein/Rolduckerveld 

2 Liefst in Kerkrade. 46 46 

(46) Nulland/Bleijerheide 

1 Liefst in Kerkrade. 46 46 

(47) Eygelshoven 

3 Locatie goed bereikbaar, goede voorzieningen in de 
buurt. 

- 5 

(48) Hopel/Vink 

-    

(49) Waubacherveld 

-    

(50) Chevremont/Haanrade 

-    
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GEMEENTE SIMPELVELD 

(51) Simpelveld 

1 Veel mee gemeen. 51 51 

2 Simpelveld is ‘mijn dorpje’. 51 Tilburg 

3 Fijn/prettig dorp om in te wonen. 51 51 

(52) Bocholtz 

1 Zuid limburg is niet zo groot. De afstanden tussen de 
locaties is klein en daardoor is de afstand naar grotere 
steden "almost the same". Dus gaat mijn voorkeur uit 
naar Bocholtz waar ik opgegroeid ben. 

52 52 

2 Veel mee gemeen. 51 51 

2 Eigen woonplaats. 51 51 

3 Dichtbij vrienden, familie, werken en sporten. 54 54 

3 Rustige omgeving. - Sittard-Geleen 

GEMEENTE VOERENDAAL 

(53) Voerendaal-Kunrade 

1  Mooi gezellig en alle voorzieningen aanwezig. 53 53 

1 Voerendaal ken ik iedereen en wil ik niet weg. Hele 
sociale leven speelt zich hier af. Vrienden, voetbal etc. 

53 53 

1  Veel voorzieningen, veel jongeren, centraal. 55 55 

1  Mooie buurt om te wonen. 26 26 

1 Omdat ik daar ben opgegroeid en het een super dorp is! 53 53 

1 Mooie omgeving en fijne buurt. 56 56 

1 Hier ben ik ook opgegroeid. 53 53 

1 Niet te groot maar alles bij de hand (supermarkt, drogist 
etc.). Tevens goed bereikbaar met autosnelweg. 

56 56 

1 Aangename populatie, mooie behuizing, rust, dorps. 
Weinig hoogbouw. 

46 46 

1 Vrienden/bekenden in de buurt. 56 56 

1 Rustig, veilig en dorps, alles dichtbij. Wonen over 
algemeen autochtonen, en ook 's avonds over straat 
geen probleem. 

53 53 

1 Dorp met alle voorzieningen. 53 53 

1 Geboren en getogen, alles is daar wat je moet hebben. 53 53 

1 Voerendaal is een gezellig dorp, iedereen kent elkaar. 
Het dorp is netjes, de woningen en wegen etc. zijn 
fatsoenlijk onderhouden. 

33 53 

1 Voerendaal is een dorp waar ik ben opgegroeid. Het 
heeft een mooi winkelgebied. De vijver is een mooie plek 
om lekker met de hond te wandelen. Ik voel me prettig 
in Voerendaal. 

53 53 

1 Hier ben ik opgegroeid. 53 31 

1 Plek waar ik ben opgegroeid, veel vrienden en hobby’s 
aldaar. 

53 35 

1 Dichtbij vrienden, familie, werk en sporten. 54 54 

1 Rustig, chill wonen. 33 33 

1 Fijn/prettig dorp om in te wonen. - Gulpen-Wittem 

1 Mooie omgeving en lijkt me een gezellige buurt. - Eijsden-Margraten 

2 Daar woon ik zelf. 53 53 

2 Ligging t.o.v. Heerlen. - Meerssen 

2 Dorp waar vrijwel alle voorzieningen aanwezig zijn. 
Makkelijke access tot snelwegen. 

57 Maastricht/ 
Eindhoven 

2 Nette buurt. 52 52 

3 Ouders wonen hier. Landelijk, maar toch dicht bij de 
stad. 

53 53 
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(54) Ubachsberg/buurtschappen 

1 Rustig en dorps. - Eijsden-Margraten 

2  Lekker rustig. 53 53 

2  Dicht bij Voerendaal. 53 53 

2 In buurt van Voerendaal, lekker rustig en bourgondisch. 53 53 

2 Fijn/prettig dorp om in te wonen. - Gulpen-Wittem 

3 Natuur. 6 7 

3 Landelijk. 51 51 

(55) Klimmen 

1 Niet te druk. - Leudal 

2 Familie en vrienden. 55 55 

2 Leuk landelijk wonen. 12 12 

3  Dicht bij Voerendaal 53 53 

3 Klimmen is een tussengebied, waar ik niet voor vast zou 
willen wonen. Wel tijdelijk. 

53 53 

3 Snelweg. - Meerssen 

(56) Ransdaal 

2 Woon ik momenteel. 56 56 

2 Opgegroeid, huidige woonplaats. 56 56 

2 De dorpsachtige gebieden trekken mij aan, vanwege de 
rust. 

53 53 

GEMEENTE NUTH 

(57) Nuth 

2 Voorzieningen. 59 59 

2 Veel voorzieningen, landelijk gevoel, maar toch alles 
binnen bereik. 

- Schinnen 

2 Rustige omgeving. - Sittard-Geleen 

(58) Vaesrade 

-    

(59) Wijnandsrade 

1 Geboorteplaats, vrienden, voetbal. 59 59 

1  Hier woon ik momenteel ook. 59 Leiden 

1 Hier woon ik al mijn hele leven en het lijkt me leuk om 
dicht in de buurt bij goede vrienden te blijven wonen. 

59 59 

2 Niet te druk. - Leudal 

3 Kwam ik vaker tijdens mijn schooltijd, leuk dorp. 26 26 

(60) Hulsberg 

1 Leuk dorp, niet te groot, niet te klein. - Gulpen-Wittem 

3 Vrienden/bekenden in de buurt. 56 56 

3 Bekenden/familie. 59 59 

3 Niet te druk. - Leudal 

(61) Schimmert 

1 Veel oude en mooie woonboerderijen, rustige omgeving. - Valkenburg 

1 Rustig kerkdorpje met goede uitvalsbasis naar 
Maastricht/Valkenburg/Heerlen. 

- Meerssen 

1 Goede sfeer, landelijk gevoel, maar toch alles binnen 
bereik. 

- Schinnen 

3 Fijne locatie t.a.v. bijvoorbeeld Maastricht. 55 55 
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Bijlage 9 – Aanbod woningcorporaties 
 

 

 

Legenda 

 = past goed bij de woonwensen/maakt de woning wellicht een reële optie 

 = past een beetje goed bij de woonwensen/maakt de woning een beetje een reële optie 

 = past misschien bij de woonwensen/maakt de woning misschien een reële optie 

 = past een beetje slecht bij de woonwensen/maakt de woning een beetje geen reële optie 

 = past slecht bij de woonwensen/maakt de woning wellicht geen reële optie 

 

 

Gemeente Wijk Adres/locatie Woningtype Slpkmrs Huurpri js  incl . Bouwjaar Beschikbaarheid Voorrang Wachtri j Geschiktheid Geschikt = optie?

Brunssum Brunssum-West Dienst 35 -HS-31 Appartement met l i ft 2 535 2010 aanbodmodel  01-05 zorgindicatie zorgindicatie

Brunssum-West Wijenweg 350 vri js taande woning 2 755 2013 direct >34.000

Brunssum-West Wijenweg 352 vri js taande woning 2 730 2013 direct >34.000

Heerlen Molenberg Maandagstraat 11 Appartement met l i ft 2 601 1999 direct 65+ voorkeur 65+ voorkeur

Caumerveld-Douve Weien Oude Molenweg 173 Appartement met l i ft 2 637 1979 aanbodmodel  15-06 redel i jk duur

Maria  Gewanden en TerschurenBongaardstraat 24 Appartement zonder l i ft 2 678 1977 aanbodmodel  ??-04

Schandelen-Grasbroek Aurora 169 Appartement met l i ft 2 490 1981 direct

Schandelen-Grasbroek Aurora 127 Appartement met l i ft 2 508 1981 aanbodmodel  29-04

Musschemig Topaashof 1 Appartement begane grond 2 712 2013 aanbodmodel  10-04 zorgindicatie, 55+

Musschemig Topaashof 25 Appartement met l i ft 2 578 2013 aanbodmodel  10-04 zorgindicatie, 55+

Musschemig Topaashof 27 Appartement met l i ft 2 706 2013 aanbodmodel  10-04 zorgindicatie, 55+

Heerlerheide-Passart Stanleystraat Heerlerheide (1601)Appartement met l i ft 2 455-475 1996 op termi jn, 1-2 jr (55+) 411 wachtri j 411

Heerlerheide-Passart Heidepark (624) 2^1 kap 2 643 2013 op termi jn (55+) 73 seniorenvoorrang?

Hoensbroek - De Dem Kasteel Hoensbroeklaan (1604)Appartement met l i ft 1 of 2 426-470 1969 op termi jn (55+) 196

Hoensbroek - De Dem Marktstraat Breukerhoes (1605)Appartement met l i ft 1 of 2 429-460 1989 op termi jn (55+) 177

Maria  Gewanden en TerschurenHubertusstraat Mariagewanden (1602)Tussenwoning 2 430-495 1977 op termi jn (55+) 354

Hoensbroek - De Dem Terraswoningen Vloedsgraaf Muisberg (1607)Tussenwoning 2 450-460 1995 op termi jn (55+) 355

Nieuw Lotbroek Lindenhof Verzetstraat Lotbroek (1608)Tussenwoning 2 460-470 1994 op termi jn, 2-3 jr (55+) 185

Nieuw Lotbroek Mgr Feronlaan Lotbroek (1609)Appartement zonder l i ft 2 480-500 1995 op termi jn, 2-3 jr (55+) 110

Hoensbroek - De Dem Rijksmonumenten Nieuwenhofstraat Dem (1606)2^1 kap 2 495 1908 op termi jn, 3-5 jr 334

Hoensbroek - De Dem Marktstraat oneven centrum Hoensbroek (1603)Appartement met l i ft 1 of 2 495-565 1974 op termi jn (55+) 123
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Gemeente Wijk Adres/locatie Woningtype Slpkmrs Huurpri js  incl . Bouwjaar Beschikbaarheid Voorrang Wachtri j Geschiktheid Geschikt = optie?

Kerkrade Chevremont-Haanrade Jan Steenstraat 179 Appartement zonder l i ft 1 396 1969 aanbodmodel  04-05

Rolduckerveld Hertogenlaan 279 Appartement met l i ft 2 538 1966 aanbodmodel  ??

Spekholzerheide Lupinestraat 132A Appartement met l i ft 2 705 2004 direct 55+ zorgcomplex 55+ zorgcomplex

Spekholzerheide Elbereveldstraat 200 Appartement met l i ft 1 676 1973 direct 45+ voorkeur

Kerkrade-Centrum Theaterpassage 63 Appartement met l i ft 1 597 1978 direct 55+ 1 persoon

Nul land-Blei jerheide Dr. Ackensplein 11 t/m 15 C (1204)Appartement met l i ft 2 of 3 404-521 1990 op termi jn (55+) 281

Rolduckerveld Rolduckerhof (1203) Appartement met l i ft 2 448-495 1988 op termi jn (55+) 236

Rolduckerveld Norbertushof (1208) Appartement met l i ft 2 481-523 1995 op termi jn (55+) 149

Kerkrade-Centrum Ursulinenhof (1207) Appartement met l i ft 2 498-726 1995-2008 op termi jn (55+) 145

Kerkrade-Centrum Kipstraat 10 t/m 12 G (1206)Appartement met l i ft 2 498-576 1994 op termi jn (55+) 121

Kerkrade-Centrum Onze Lieve Vrouwestraat 150 t/m 198 (1209)Appartement met l i ft 2 515-523 2001 op termi jn (55+) 162

Kerkrade-Centrum Kruisstraat 2 t/m 4 H (1210)Appartement met l i ft 2 531-744 2006 op termi jn (55+) 106 pri js?

Spekholzerheide Carboonplein (1218) Appartement met l i ft 2 550-590 2009 op termi jn (55+) 182

Kerkrade-Centrum Residence Hoofdstraat (1202)Appartement met l i ft 2 560-742 1978 op termi jn (55+) 82

Kerkrade-Centrum Wijngracht (1205) Appartement met l i ft 2 570-697 1993 op termi jn (55+) 68

Spekholzerheide Spoorzoeker (1217) Appartement met l i ft 2 of 3 598-616 2006 op termi jn (55+) 139

Landgraaf Heiveld-Hoefveld Emmastraat 24B Appartement zonder l i ft 2 426 1986 aanbodmodel , ??

Schaesberg-Zuid Hoofdstraat 305 Appartement met l i ft 3 674 1973 aanbodmodel , ?? 55+ exclus ief

Schaesberg-Zuid Heerlenseweg 25A Appartement zonder l i ft 1 362 1992 aanbodmodel , ?? erg klein

Groenstraat/Rimburg Groene Wegje 10 Appartement zonder l i ft 2 477 1982 aanbodmodel , ??-04

Heiveld-Hoefveld Prins Hendrikstraat 2 Hoekwoning 4 528 1931 aanbodmodel , ??

Schaesberg-Zuid Prickenleenstraat 11 Tussenwoning 3 568 1949 aanbodmodel , ??

Heiveld-Hoefveld Tichelpoelen III (1216) Appartement met l i ft 2 484-543 1993 op termi jn 265

Schaesberg-Zuid Bungalows Pastoor Schattenstraat en Pluymakerstraat (1214)Hoek/tussenwoning 2 480-524 1992 op termi jn (55+) 458 meer voor senioren

Schaesberg-Zuid Bungalows Stationsstraat (1215)Hoek/tussenwoning 2 486-571 1976 op termi jn (55+) 344 oude ui tstra l ing
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Gemeente Wijk Adres/locatie Woningtype Slpkmrs Huurpri js  incl . Bouwjaar Beschikbaarheid Voorrang Wachtri j Geschiktheid Geschikt = optie?

Nuth Nuth
Boschweg/Donatusstraat (407)

Appartement zonder l i ft, 

hoek, tussen 2 415-505 1974 op termi jn 55+ voorrang 164

Onderbanken X

Simpelveld Bocholtz Kruisbroederstraat (seniorenbungalows) (1303)Tussenwoning 2 440-460 ? op termi jn 55+ 123

Bocholtz Kommerstraat (boven Welzijns Medisch Centrum) (1310)Appartement met l i ft 2 495-655 ? op termi jn 55+ 76

Bocholtz Kloosterhof (seniorenbungalows) (1308)Tussenwoning 2 500-510 ? op termi jn 55+ 72

Bocholtz Wilhelminastraat (1307) Appartement met l i ft 2 520-530 ? op termi jn 55+ 53

Simpelveld Loretostraat / Puntelstraat (seniorenbungalows) (1302)Tussenwoning 2 385-400 ? op termi jn 55+ 148

Simpelveld Van der Leyenstraat (seniorenbungalows) (1301)2^1 kap 1 420-530 ? op termi jn 55+ 66

Simpelveld Sterflat (1311) Appartement met l i ft 2 of 3 480-520 ? op termi jn 55+ 123

Simpelveld Remigiushofke (1306) Appartement met l i ft 2 480-650 ? op termi jn (55+) 70

Simpelveld Huize Beaurepart (1304) Appartement met l i ft 2 490-790 ? op termi jn 55+ 164

Simpelveld Residentie Kloesterstedche (1305)Appartement met l i ft 2 490-565 ? op termi jn 55+ 114

Simpelveld Wijkzorgcentrum Simpelveld (1312)Appartement met l i ft 2 550-690 2011 op termi jn (55+) 121

Simpelveld Kloosterplein (1309) Appartement met l i ft 2 589-768 2012 op termi jn 127

Voerendaal Voerendaal -Kunrade Seniorenappartementen Tenelenweg (1403)Appartement met l i ft 2 525-537 2007 op termi jn 55+ 121

Voerendaal -Kunrade Seniorenwoningen nabij het zorgcentrum (1402)Appartement zonder l i ft 2 528-537 1987 op termi jn 55+ 132

Voerendaal -Kunrade Seniorenappartementen Furenthela (1401)Appartement met l i ft 2 564-578 1999 op termi jn 55+ 138
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Bijlage 10 - Aanbod vrije huursector / koopmarkt Jaap.nl 
 

 Huur < € 575 Huur < € 680 Koop < € 219.000 

 Eengezins Meergezins Eengezins Meergezins Eengezins Meergezins 

Brunssum 1 14 4 17 267 114 

Heerlen 12 80 23 114 798 354 

Kerkrade 4 69 6 77 506 133 

Landgraaf 1 12 4 23 386 64 

Nuth 0 3 0 5 86 19 

Onderbanken 0 3 1 4 87 4 

Simpelveld 0 0 2 0 95 7 

Voerendaal 0 1 3 1 68 5 

Totaal stad 18 175 37 231 1957 665 

Totaal dorp 0 7 6 10 336 35 

Totaal 18 182 43 241 2293 700 

Totaal huur / koop 200 284 2993 

Totaal aanbod 3277 
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Bijlage 11 - Overzicht interviews ter reflectie 
 

Junior Programmamedewerker Herstructurering Woongebieden en Ruimte 

Stadsregio Parkstad Limburg 

Heerlen, 24 mei 2013 

 

Manager Vastgoed 

Woningstichting Voerendaal 

Voerendaal, 27 mei 2013 

 

Wethouder o.a. Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Herstructurering en 

Woningbouwprojecten 

Gemeente Voerendaal  

(tevens lid van de Parkstadraad) 

Voerendaal, 28 mei 2013 

 

Senior Projectontwikkelaar  

Jongen Bouwbedrijven BV 

Landgraaf, 30 mei 2013 

 

Beleidsmedewerker Wonen 

Gemeente Heerlen 

Heerlen, 31 mei 2013 

 

Gebiedsregisseur / Gebiedsconsulent 

HEEMwonen (woningcorporatie) 

Kerkrade, 6 juni 2013 

 

Verhuurmakelaar  

Vesteda Groep BV 

Vragenlijst ingevuld via mail, 6 juni 2013 
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Bijlage 12 - Uitgebreid verslag interviews 
 

1. Benut het polycentrische karakter van de regio. 

Het algemene beeld dat uit de gesprekken naar voren kwam, is dat men het ermee eens is dat jongeren niet 

allemaal in het centrum van Parkstad willen (gaan wonen). De beleidsmedewerker wonen van de gemeente 

Heerlen gaf hierbij aan dat het hem logisch leek dat wijken als Bekkerveld en Welten goed scoorden in de 

enquête. Zolang het een goede wijk betreft en de bereikbaarheid van het centrum per fiets bijvoorbeeld goed 

te doen is, dan zal een dergelijke wijk beter scoren onder starters dan het centrum zelf wanneer zij rust 

waarderen. Andere wijken scoren met een slechter imago scoren logischerwijs ook onder jongeren minder 

positief. De gebiedsregisseur van woningcorporatie HEEMwonen gaf aan dat de locaties van het bezit in 

Kerkrade en Landgraaf qua bereikbaarheid van met name openbaar vervoer en ontsluitingswegen minder 

aantrekkelijk ervaren kunnen worden door jongeren. Daarnaast is het opleidingsniveau in beide gemeenten 

vrij laag ten opzichte van de andere gemeenten, waardoor er ook minder vraag naar huisvesting voor 

hoogopgeleide starters kan zijn aldaar.  

Op de vraag waarom projectontwikkelaars (verhoudingsgewijs) meer woningen realiseren in de stedelijke 

gemeenten en in beperktere mate in de landelijke gemeenten, meldde de senior projectontwikkelaar van 

Jongen Bouwbedrijven dat het in dergelijke gemeenten lastiger is om vergunningen te krijgen. Daardoor is het 

lastiger nieuwbouw te realiseren en kent men daar eigenlijk te weinig vernieuwing van de voorraad.  

2. Zorg voor meer huurwoningen (duur tot huurtoeslaggrens & middensegment). 

De senior projectontwikkelaar van Jongen onderschrijft een toenemende vraag naar huurwoningen. Een 

complex dat in samenwerking met corporatie Wonen Limburg was ontwikkeld, met 18 huur- en 6 

koopwoningen, liep als een trein. De corporatie kocht vervolgens de overige 6 woningen op om deze in de 

verhuur te brengen, aangezien er 300 geïnteresseerden waren. De prijzen liggen tussen de 550 en 750 euro. 

Een ander project met huurwoningen van rond de 750 euro was ook snel verhuurd. Kleiner wordende 

huishoudens leiden daarnaast tot een toenemende vraag naar zogenaamde stewardesswoningen. Dat zijn 

kleine huurwoningen van 40-60 m
2
 voor bijvoorbeeld een vrouw en een kind. De wethouder van Voerendaal 

geeft daarnaast aan dat de gemeente geen negatief saldo op de huurmarkt zal realiseren. Een 

verdunningsproject van de corporatie wordt gecompenseerd met het realiseren van nieuwbouw in de sociale 

huursector op kavels die oorspronkelijk voor de particuliere koopmarkt bedoeld waren.  

Tijdelijke verhuur is een optie die men in Heerlen steeds vaker terug ziet komen, aldus de beleidsmedewerker 

wonen. Het is vrijwel de enige oplossing voor de stijgende vraag in de huursector indien er niet bijgebouwd 

wordt. Daarnaast geeft de wethouder van Voerendaal aan dat tijdelijke verhuur ook interessant kan zijn voor 

mensen die hun huis hebben verkocht en nog op zoek zijn naar een passende nieuwe woning. Totdat zij hun 

gewenste woning gevonden hebben, kan tijdelijke huur soelaas bieden. 

Wat radicaler is het idee om koopwoningen definitief als huurwoningen te gaan aanbieden. Een investeerder 

die woningen opkoopt en deze vervolgens in de particuliere verhuur brengt, zou een idealistische oplossing 

zijn volgens de junior programmamedewerker herstructurering woongebieden en ruimte van de Stadsregio 

Parkstad. Dit lijkt echter een lastige opgave. Het rendement van investeerders als Vesteda staat namelijk onder 

druk doordat er een concurrerende positie ingenomen moet worden in markt met dalende prijzen om 

leegstand te voorkomen, aldus de verhuurmakelaar van Vesteda. Daarnaast zijn elders in het land, 

bijvoorbeeld in de Randstad, door de hogere prijzen betere rendementen te halen. Het opkopen van 

bestaande portefeuilles wordt in de toekomst wellicht wel vaker de oplossing in plaats van nieuwbouw. CBRE 

geeft in haar marketview van de Nederlandse woningmarkt van voorjaar 2013 wel aan dat door de dalende en 

daardoor relatief gunstige prijzen op de Nederlandse markt er steeds meer buitenlandse partijen 

geïnteresseerd raken in het investeren in woningen. De verlaagde overdrachtsbelasting en de aangekondigde 
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huurverhogingen hebben hier ook een positief effect op. Er zijn echter stevige belemmeringen om tot de 

markt te kunnen toetreden, met name het overnemen van portefeuilles van corporaties is lastig. Daarnaast is 

het de vraag of deze investeerders niet net als Vesteda elders hogere rendementen zullen nastreven. 

Voor corporaties is het ook lastig de huurmarkt in het duurdere deel tot de huurtoeslaggrens en in het 

middensegment uit te breiden. Door diverse maatregelen van de overheid is het investeringsvolume drastisch 

beperkt. Daarnaast is ontwikkelen in het middensegment voor een corporatie niet rendabel, vanwege het 

wegvallen van de WSW-borging en daarbij behorende lagere rente. Om te kunnen compenseren voor de 

hogere rente zal snel meer dan 850 euro (boven het middensegment) gevraagd moeten worden, aldus de 

gebiedsregisseur van HEEMwonen en de manager vastgoed van de woningstichting Voerendaal. In dat 

segment is nauwelijks vraag, zeker niet als een andere corporatie dezelfde woning wel voor 681 euro aanbiedt. 

3. Combineer het vraagstuk seniorenhuisvesting met de huisvesting van starters. 

De meeste professionals zien het combineren van diverse doelgroepen in een complex of straat als iets 

potentieel moois en zouden hier ook graag op willen inzetten. De junior programmamedewerker van de 

Stadsregio Parkstad erkent dat jongeren best dezelfde woonwensen kunnen hebben als senioren en ziet ook 

liever nieuwe woningen die voldoen aan de wensen van een breed scala aan doelgroepen. Een combinatie van 

doelgroepen hierin ziet hij liever dan een clustering van bijvoorbeeld enkel senioren. De beleidsmedewerker 

van de gemeente Heerlen ziet dat de ene corporatie wat conservatiever is in het toewijzen van woningen dan 

de ander, die meer probeert generaties bij elkaar te brengen. De gemeente heeft daar echter weinig grip op en 

kan enkel een bepaalde vraagontwikkeling vanuit de markt aandragen.  

Volgens de manager vastgoed van de woningstichting Voerendaal is het een goed idee om generaties samen 

te brengen in complexen. Hij haalt een nieuwbouwproject aan waarbij diverse typen woningen bewoond 

worden door diverse generaties. Het samenwonen gaat daar uitstekend en dat komt met name doordat goede 

afspraken zijn gemaakt vanaf het begin. De gebiedsconsulent van HEEMwonen ziet echter iets anders. In hun 

bestaande complexen werkt het namelijk minder. Daar wordt geklaagd over geurtjes, lawaai etc. en dat 

resulteert in wrijving in de wijk. Hij erkent wel dat in het geval van nieuwbouw dit probleem waarschijnlijk 

minder zal zijn, ook doordat de betere isolatie in nieuwbouwwoningen het geluidsoverlast al flink reduceert. 

Hij ziet echter wel degelijk liever een mix tussen jong en oud in plaats van complexen met enkel senioren. 

Overigens geven beiden corporaties wel aan dat de vraag onder jongeren naar appartementen bij hun een 

stuk minder is dan onder senioren, waardoor een dergelijk complex vaak vanzelf grotendeels senioren kent. 

Buiten dat hebben zij echter liever een patiowoning zolang zij nog enigszins vitaal zijn, maar dat daargelaten.  

4. Geef starters eerlijkere kansen bij woningcorporaties. 

Wat bij punt 3 al deels naar voren kwam, is dat starters om diverse redenen minder kansen hebben op 

bepaalde woningen dan senioren. De manager vastgoed van de woningstichting Voerendaal geeft aan dat 

corporaties nauwelijks leegstand kennen en dan met name in de landelijke gemeenten. Starters kennen vaak 

een kortere inschrijfduur en aangezien veel woningen eerst worden aangeboden aan personen met de langste 

inschrijfduur, vissen starters eerder achter het net. Daarnaast heeft men bij sloopopgaves te maken met 

voorrang voor bestaande huurders in de toewijzing in andere woningen. Dat zijn twee redenen waardoor 

starters minder kansen krijgen, waar weinig aan te doen is uit het oogpunt van eerlijkheid.  

Daarnaast komt het punt van de toewijzingscriteria aan bod, waarbij veel vooral zorggeschikte 

nieuwbouwwoningen met een 55+/zorg-indicatie worden aangeboden. Starters maken hier niet of nauwelijks 

kans op, waardoor er geen gewenste mix tussen generaties kan ontstaan. Als redenen hiervoor wordt door de 

professionals gezien dat de vraag onder starters beperkter is omdat ze kleiner in getalen zijn en daarnaast 

omdat de vraag onder senioren vanwege een lagere vitaliteit/mindere fysieke gesteldheid urgenter is.  



| 81 

 

 

De wethouder van Voerendaal voegt hier aan toe dat de vergrijzing een enorme impact heeft op de markt en 

dat de opgave voor corporaties omtrent senioren door de bezuinigingen in de zorg (zzp 1-4 extramuraal) nog 

groter zullen worden. Daarnaast is de noodzaak van senioren voor een  gelijkvloerse woning groter dan voor 

een vitalere jongere en daarom is het geven van voorrang eigenlijk logisch, hoe jammer dit ook mag zijn voor 

jongeren. Jongeren kunnen immers wel die trap oplopen van die woning die wellicht minder bij hun wensen 

past, waar senioren dit soms niet meer kunnen. De gebiedsregisseur van HEEMwonen erkent dat jongeren met 

een redelijk inkomen en een woonwens voor een woning het segment ‘duur tot de huurtoeslaggrens’ slecht 

aan bod komen bij corporaties. Een bepaald gevoel van achtergesteldheid of oneerlijkheid is daarom best voor 

te stellen, zo vindt de gebiedsconsulent van dezelfde corporatie. 

De beleidsmedewerker wonen van Heerlen erkent hierbij wel dat het aanbod qua locatie en kwaliteit daardoor 

vaak niet matcht met de wensen van de huidige starters en dat dit daardoor een negatieve perceptie van 

starters op de woningmarkt kan opleveren. Hij ziet echter ook kansen in het transformeren van bestaande 

koopwoningen, waar senioren langer in blijven wonen. Door de extramuralisering van de zorg worden meer 

senioren zorgbehoevend en kan de vraag naar mantelzorg toenemen. Het levensloopbestendig transformeren 

van bestaande woningen, waarbij een familielid komt inwonen is dan wellicht een oplossing waarbij er minder 

aanbod/leegstand komt op de koopmarkt en meer huurwoningen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld 

starters. In Den Haag zou men nadenken over bepaalde ‘leenconstructies’ om dergelijke transformatie 

eenvoudiger te maken.   

5. Verbeter de communicatie; doe meer navraag naar woonwensen. 

De perceptie onder jongeren was dat er te weinig navraag werd gedaan naar de woonwensen, oftewel dat er 

te weinig onderzoek naar gedaan werd. De beleidsmedewerker wonen van de gemeente Heerlen geeft aan dat 

er enkele jaren geleden een woonwensenenquête is uitgezet, hoewel deze niet specifiek gericht was op 

jongeren. Door de crisis kunnen deze resultaten overigens inmiddels achterhaald zijn. Daarnaast heeft men de 

Parkstadmonitor, een instrument dat eerder is beschreven in deze thesis en dat allerlei informatie biedt over 

de beoordeling van de huidige leefomgeving door inwoners. Hij ziet overigens ook een shift naar kleinschaliger 

werken en een grotere rol voor de eindgebruiker. De senior projectontwikkelaar van Jongen geeft aan dat zij 

diverse stagiaires onderzoek laten uitvoeren naar de markt en dat zij input inwinnen bij makelaars over 

wensen. Vervolgens bedenken zij plannen die moeten passen binnen bestemmingsplannen en andere 

voorwaarden en waarbij aan makelaars wordt gevraagd of een dergelijk project af te zetten valt in de markt. 

De gebiedsregisseur van HEEMwonen gaf aan dat onderzoek gedaan wordt via de input van woonconsulenten 

en dat daarnaast een interne afdeling zich bezighoudt met marktonderzoek. Het grote voordeel van 

thuisinlimburg.nl is dat huurders zoekprofielen opgeven, waarbij zij dienen aan te geven in welke wijk zij willen 

wonen, in welk type woning en daarbij de gewenste huurprijs, het aantal slaapkamers etc. Deze zoekprofielen 

komen vervolgens ter beschikking voor de corporaties, zodat zij precies per wijk of gemeente kunnen 

inschatten welke doelgroepen geïnteresseerd zijn in welk type woning. Zo kunnen vraag en overaanbod mede 

worden ingeschat.   

Inspraak in het ontwerp van een woning is een stap te ver voor corporaties, aldus HEEMwonen. Dit is 

voornamelijk omdat de kans bestaat dat deze woningen gedurende de exploitatieperiode meermaals van 

bewoner zullen wisselen. Het implementeren van de wensen van de eerste bewoner is dan weinig zinvol voor 

de volgende huurders. Projectontwikkelaar Jongen kan hier bij koopwoningen beter op inspelen en biedt de 

potentiële koper dan ook legio mogelijkheden voor inspraak. De klant kan met een architect om tafel gaan 

zitten en de eigen woning fine tunen naar eigen smaak en wens, waardoor de klant als het ware gedurende 

het volledige traject actief wordt betrokken bij de ontwikkeling.  

Het idee van een website volgens het besproken principe van Nidoo, waarop geïnteresseerden hun 

woonwensen kunnen aangeven per kavel/wijk/gemeente klonk goed in de oren van gemeenten en 
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woningcorporaties. De senior projectontwikkelaar merkte echter op dat een dergelijke constructie veel te 

vrijblijvend is en dat de opgegeven woonwensen nauwelijks concreet zijn. (Begeleider van dit afstudeerproject, 

Dhr. Maussen, merkte overigens hetzelfde op). Van de 200 mensen die iets opgeven, blijken bijvoorbeeld 

slechts 10 serieus geïnteresseerd en dat blijkt ook uit de non-respons op e-mails.  

6. Stimuleer het op gang brengen van de doorstroming. 

Aan de basis van de gestagneerde doorstroming liggen bepaalde problemen, zoals de beperkte bereidheid van 

banken om hypotheken te verstrekken. Hierdoor is doorstromen naar of binnen de koopsector een stuk 

lastiger geworden. Waar een aantal jaar geleden makkelijk 6à7 keer het inkomen als maatstaaf werd 

genomen, is dat nu misschien nog 3à4 keer. De verhuurdersheffing heeft daarnaast negatieve effecten op het 

investeringsvolume van corporaties. Met name corporaties in krimpregio’s als Parkstad krijgen deze rekening 

moeilijk opgehoest. De vertegenwoordigers van de corporaties en gemeenten zijn het erover eens dat door de 

onzekerheid op de huurmarkt door de aangekondigde huurverhogingen, huurders veel minder verhuizen en 

door onzekerheid blijven zitten. Ook dat helpt mee aan de stagnatie van de markt.  

Momenteel is het dus lastig voor mensen op de koopmarkt te betreden en investeren voor corporaties is ook 

verre van eenvoudig. Volgens de senior projectontwikkelaar van Jongen zijn er momenteel ook steeds minder 

investeerders te vinden die willen investeren in de markt in Parkstad, simpelweg omdat er elders hogere 

rendementen te halen zijn. Met name bedrijven als Achmea van boven de rivieren komen nauwelijks tot niet 

meer in Zuid-Limburg.  

Een ander groot probleem dat eraan bijdraagt dat corporaties niet grootschalig kunnen herstructureren, is het 

uitponden van de eigen portefeuilles in met name de jaren 90. De professionals zijn het erover eens dat het 

herstructureren van een straat met daarin enkele verdwaalde particuliere woningen enorm lastig is. Waar het 

vaak al lastig is om huurders uit de panden van de corporaties te krijgen, is het verkrijgen van het eigendom 

van particuliere woningen nog vele malen lastiger, duurder en tijdrovend. Juist in de mindere wijken, waar 

herstructurering het meest nodig is, treedt dit probleem op.  

De professionals geven wel enkele suggesties die eraan kunnen bijdragen om de doorstroming op gang te 

brengen. Eén daarvan komt van de wethouder van Voerendaal, die aangeeft dat zij middels 

bestemmingsplannen afdwingen dat er enkel nog levensloopbestendige woningen gerealiseerd mogen worden 

in de gemeente. Hierdoor zijn alle nieuwbouwwoningen geschikt voor minder vitale senioren, de groep met de 

hoogste woningnood, waardoor zij gepaste huisvesting kunnen vinden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld starters 

onderaan de markt eerder instromen.  

Als oplossing voor de hypotheekmarkt stelt de senior projectontwikkelaar van Jongen voor om naar de 

groeipotentie van de hypotheekafnemer en de werkelijke waarde van de woning te kijken. Indien een 

aanvrager een goede kans maakt op carrièregroei en hij/zij een nieuwbouwpand op het oog heeft dat de 

komende jaren niet drastisch in waarde zal dalen, zijn er weinig risico’s voor de bank om een ruime hypotheek 

te verstrekken. Ook CBRE voorziet dat een minder star beleid bij banken noodzakelijk is ten opzichte van 

flexibele contracten en dat dit zonder noemenswaardige verhoging van de risico’s kan (CBRE, 2013). Daarnaast 

merkt de senior projectontwikkelaar op dat indien de huren stijgen en hypotheken weer sneller verstrekt gaan 

worden, de koopsector weer in populariteit zal toenemen. In dat geval stijgt de doorstroming van de koop- 

naar de huursector, waardoor er minder overaanbod op de koopmarkt overblijft en het aanbod op de 

huurmarkt ruimer wordt. Daarnaast gaan stemmen op dat pensioenfondsen als het APG moeten investeren in 

de Nederlandse hypotheekmarkt vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid 

van het APG ligt vooral bij de pensioenen van haar leden en daardoor de hoogste rendementen. Deze kunnen 

niet gehaald worden met het investeren in de Nederlandse woningmarkt (direct via aankopen en verhuren 

woningen of indirect door het opkopen van NHG-hypotheken van banken). Stort de woningmarkt echter 

verder in, dan worden de leden direct geraakt middels hun woning. Daardoor dient deze optie serieus bekeken 
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te worden, aangezien dit nieuwe investeringsmogelijkheden aan de banken kan bieden die de woningmarkt op 

gang kunnen helpen.  

Om het probleem van de uitgeponde woningen op te lossen is bovenal veel geld nodig. Woningen dienen 

namelijk opgekocht te worden, hetgeen vaak via tijdrovende en dure procedures tot stand moet komen. 

Zonder subsidies van hogere overheden komt een dergelijke transformatie niet op gang en zal de 

doorstroming ook daar onder blijven leiden. Een constructie waarbij eigenaren een andere (betere) woning 

krijgen aangeboden middels pandenruil kan daarbij oplossing bieden, maar is fiscaal vaak lastig, aldus 

HEEMwonen.  

De grootste belemmering lijkt hem te zitten in het beleid dat momenteel gevoerd wordt. De maatregelen van 

de overheid van het afgelopen jaar doen volgens de betrokken professionals niets meer dan het afbreken van 

alle investeringsmogelijkheden, terwijl juist Parkstad als krimpregio alle positieve impulsen die het kan krijgen 

nodig heeft. Investeringen en subsidies zijn dan ook broodnodig en dienen zo snel mogelijk vrij te komen, aldus 

de professionals. Amerikaanse banken verstrekken momenteel weer volop krediet doordat zij, in tegenstelling 

tot Europese en dus ook Nederlandse banken, door toezichthouders gedwongen werden massaal af te 

schrijven en nieuw kapitaal op te halen. Hierdoor blijken zij weer in staat zwarte cijfers te schrijven, leningen 

bij de overheid terug te betalen en met kredietverlening de economie te stimuleren. Buiten dat de banken in 

Nederland nog lang niet zover zijn en maar mondjesmaat hun balans in krimpen, zorgt ook de overheid met 

haar beleid niet voor een herleving op de woningmarkt, aldus Paul Wessels van PropertyNL (juni 2013). De 

beleidsmedewerker wonen van de gemeente Heerlen geeft hierbij aan dat we de woning onterecht jarenland 

als melkkoe hebben gezien, terwijl we het wel normaal vonden dat een auto of kleding op termijn hun waarde 

kwijt raakten. De woning moest echter in waarde stijgen. Er zal afgewaardeerd moeten worden tot reële 

waarden voordat we verder kunnen. De gebiedsregisseur van HEEMwonen gaf hierbij aan dat ze bij de 

nationale overheid duidelijk proberen te maken dat men niet voor het hele land hetzelfde beleid kan maken. 

Maatregelen voor corporaties die in de Randstad wellicht best te behappen zijn, betekenen een enorme strop 

voor corporaties in Limburg. Waar investeringskracht nodig is, werkt het huidige regeringsbeleid eerder 

destructief. 

7. Vergeet niet te investeren in populaire wijken. 

Doordat er momenteel een beperkt investeringsvolume beschikbaar is in de regio, dienen er prioriteiten 

gesteld worden. De verantwoordelijkheid van de overheid is om de leefbaarheid in het land op peil te houden. 

Dat is ook de reden dat subsidies die projecten mogelijk maken voornamelijk naar de wijkaanpak in ‘mindere’ 

wijken gaan in plaats van naar investeringen in wijken die populair zijn en in principe zouden kunnen groeien, 

aldus de junior programmamedewerker van de Stadsregio Parkstad. De beleidsmedewerker wonen van de 

gemeente Heerlen voegt daaraan toe dat de wijken die nu worden aangepakt jarenlang een slecht imago 

hebben gekend. Door te investeren in een gedifferentieerd woningaanbod dat diverse doelgroepen aantrekt 

en een aantrekkelijk wijkcentrum, stijgt ook het imago van de wijk weer waardoor het vanzelf een ‘populaire’ 

wijk moet worden. De gebiedsregisseur van HEEMwonen voegt daaraan toe dat met name de mindere wijken 

worden aangepakt, omdat ook indirect de waarde van omliggend vastgoed op het spel staat bij verpaupering.  

Als een van redenen van de mindere populariteit van Kerkrade en Landgraaf onder jongeren geeft hij de 

beperkte bereikbaarheid de schuld. De verdere ontwikkeling van de binnenring en de komst van de buitenring 

is daarom ook cruciaal voor de populariteit van nu minder gewaardeerde wijken. Het verbetert namelijk de 

bereikbaarheid van grote delen van Parkstad substantieel, waardoor de regio als geheel ook interessanter kan 

worden voor bedrijven. Voerendaal scoort daardoor wellicht ook goed, aangezien het een eigen station heeft 

en de A2/A76 en A79 binnen 5 minuten bereikbaar zijn. Het centrum van Heerlen ligt daarnaast op 10 minuten 

fietsen. 
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De wethouder van de gemeente Voerendaal geeft daarnaast aan dat het in landelijke gemeenten lastiger is om 

bestaande huurders uit hun woning te krijgen dan in stedelijke gemeenten. Omdat de gemeenten wel dienen 

te verdunnen volgens de afspraken in de Stadsregio, wordt met name verdund in de nieuwbouwplannen. Deze 

liggen inderdaad vaker in de populairdere delen van de gemeente. De senior projectontwikkelaar onderschrijft 

dat het in stedelijke gemeenten als Kerkrade of Landgraaf stukken eenvoudiger is om huurders over de streep 

te trekken. 

8. Transformeer aanloopstraten voor centrumstedelijk wonen.  

De laatste bevinding/aanbeveling was slechts bedoelt voor een beperkte markt en beperkt deel van de 

respondenten en is ook slechts met de vertegenwoordigers van de Stadsregio Parkstad en de gemeente 

Heerlen besproken. De junior programmamedewerker van de Stadsregio geeft aan dat zij streven naar een 

levendig centrum met zo min mogelijk leegstand en concentratie is daarbij een goed idee. Ruilverkaveling is 

daarbij wellicht een idee om aanloopstraten te transformeren voor andere doeleinden zoals wonen. Hij geeft 

daarnaast aan dat men in Sittard-Geleen momenteel druk bezig is met een concentratie van de 

winkelvoorzieningen in een compacter centrum. De vraag is volgens hem echter wel of publieke gelden ingezet 

moeten worden om particuliere eigenaren in de aanloopstraten uit te helpen.  

De beleidsmedewerker wonen van de gemeente Heerlen ziet in de aanloopstraten met name kansen voor 

jongeren met een interesse voor een stadswoning. Het zal wel een ingewikkelde opgave worden met 

procedures, fiscale regels, diverse eigenaren en bestemmingsplannen. Echter kan het wel een oplossing bieden 

voor de winkelleegstand in het centrum (op termijn) en daardoor is het transformeren van aanloopstraten 

naar een woonfunctie iets wat zeker tot de mogelijkheden behoort.  

 


