
Resultaten enquête fl exwoningen

435 inwoners  van de gemeente Nieuwkoop hebben deelgenomen aan de enquête.
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‘Hoe belangrijk vi nd je de bouw van 
fl exwoningen in de gemeente Nieuwkoop?’

Deelnemers vi nden het belangrijk 
(4 op een schaal van 5) dat er fl exwoningen
worden gebouwd in de gemeente Nieuwkoop.

Geef voorrang aan 
inwoners gemeente

Nieuwkoop

Zorg voor snelheid in de
realisatie van de

fl exwoningen

Zorg ook voor
permanente
woningbouw

Zorg voor een
goede verdeling in

de doelgroepen

Heb je zelf interesse 
in een fl exwoning?

Deelnemers geven de gemeente mee:

Heeft  interesse of kent iemand met interesse in 
een fl exwoning.
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De deelnemers die aangegeven hebben zelf interesse te 
hebben in een fl exwoningen, hebben ook het volgende 
aangegeven:

Woonplaats van de inwoners die hebben 
gereageerd.

van de deelnemers is op
zoek naar een betaalbare
huurwoning (143)

Bij de bouw van fl exwoningen vi nden deelnemers de volgende onderwerpen belangrijk:

Zorg voor goede randvoorwaarden, zoals:

Veiligheid

(On)betaalbaarheid Doorstroom woningen 
op gang brengen Woningtekort

Doelgroepen
starters en

ouderen

Andere zorgen zoals 
locatie, procedures,

veiligheid en snelheid

Zorgen over de kwaliteit
van de fl exwoningen en
zien liever permanente

woningbouw

Participatie Communicatie Buitenruimte

75% van de geïnteresseerden in 
fl exwoningen hebben aangegeven nog 
steeds geïnteresseerd te zijn, als openbaar 
vervoer en winkels verder weg liggen.

60% van de geïnteresseerden in 
fl exwoningen hebben aangegeven nog 

steeds geïnteresseerd te zijn, als de
fl exwoning buiten de eigen kern ligt.
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1. Het bouwen van fl exwoningen is zeer belangrijk (4,7)
2. De nabijheid van openbaar vervoer is belangrijk (3,4)
3. De nabijheid van supermarkt en andere winkels is belangrijk (3,8)
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