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Bouw- en Woningbehoefte 
onderzoek
28 OKTOBER 2019



Intro
o Woningbehoefte onderzoek in 2014

o Vraag vanuit de gemeente

o Benadrukken nieuwbouwplan de Berken



Vorm & publicatie
o Online enquête & papieren vorm

o Publicatie via:
o Huis-aan-huis flyer
o Posters op openbare plekken o.a. de Schans en de Dagwinkel
o Facebook van Dorpsoverleg Milheeze
o BMR pagina Gemerts Nieuwsblad



Deelname
o Totaal deelnemers: 104

o Online ingevuld: 103

o Schriftelijk ingevuld: 1



Woont u momenteel in Milheeze?



Wat is uw leeftijd?



Binnen welke periode heeft u behoefte 
aan een nieuwe woning?



Waar heeft u behoefte aan?



Inzoomen op koopwoningen:
(29 van 104)



Waar gaat uw voorkeur naar uit bij een 
koopwoning? (29 van 104)



Wat voor type koopwoning wenst u? 
(29 van 104)



Wat is de maximale prijs die u wenst te 
betalen voor een koopwoning? (29 van 104)



Inzoomen op Bouwkavel aan De Berken 
(29 van 104)



Hoe groot wenst u uw Bouwkavel aan de 
Berken? (29 van 104)



Welke type woning wenst u te bouwen 
op bouwkavel de Berken? (29 van 104)



Inzoomen op bouwkavel elders 
(32 van 104)



Hoe groot wenst u uw kavel op een 
bouwlocatie ‘elders’? (32 van 104)



Locatie voor uw bouwkavel ‘elders’

Buitengebied
Rand Milheeze

Net buiten de bebouwde kom



Inzoomen op huurwoningen
(14 van 104)



Wat voor type huurwoning wenst u?
(14 van 104)



Wat is de maximale huurprijs die u (per 
maand) wilt betalen? (14 van 104)



Verdieping in Starters :
Leeftijdsgroep 18 - 30 jaar (45 van 104)



Binnen welke periode heeft de starter behoefte 
aan een nieuwe woning? (45 van 104)



Waar heeft de starter behoefte aan?
(45 van 104)



Inzoomen op koopwoningen voor de 
starters (11 van 45)



Waar gaat de voorkeur voor de starter 
naar uit bij een koopwoning? (11 van 45)



Wat voor type koopwoning wensen de 
starters? (11 van 45)



Wat is de maximale prijs die de starter wenst 
te betalen voor een koopwoning? (11 van 45)



Inzoomen op bouwkavel aan De Berken 
voor de starters (20 van 45)



Hoe groot wenst de starter de kavel aan 
de Berken? (20 van 45)



Welke type woning wenst de starter te 
bouwen aan de Berken? (20 van 45)



Inzoomen op bouwkavel elders voor de 
starters (8 van 45)



Hoe groot wenst de starter de kavel op 
een bouwlocatie ‘elders’? (8 van 45)



Locatie voor de bouwkavel
‘elders’ voor de starters

Buitengebied

Rand Milheeze



Inzoomen op huurwoningen voor de 
starters (8 van 45)



Wat voor type huurwoning wenst de 
starter? (8 van 45)



Wat is de maximale huurprijs die de starter 
(per maand) wilt betalen? (8 van 45)



Afsluiting
o Opmerkingen/aanvullingen?

o Vragen?

o Presentatie wordt via Dorpsoverlegmilheeze.nl beschikbaar gesteld


