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Uitkomsten Bewonersonderzoek

• Tevredenheid Buurt

• Respons

• Tevredenheid Woning

Respons uitgenodigd deelgenomen %

Online 68 38 56%

Schriftelijk 30 14 47%

Totaal 98 52 53%

Omgeving Cijfer

Veil igheid in en om het complex 6,5

Leefbaarheid directe woonomgeving 6,9

Teveredenheid cijfer n

FCL-610007 6,1 15

FCL-104064 6,3 16

FCL-104037 6,6 15

Woning totaal 6,3 52



Wat vindt u dat er zou moeten gebeuren?

• Grootste groep is voor renovatie

• 19% zegt groot onderhoud, 52% vindt dat er meer nodig is

• 19% weet het nog niet
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Gewenste aanpak huurders
(n=52)
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Energiezuinigheid

Warmteisolatie van de woning

Geluidsisolatie tussen buren

Luchtdichtheid (geen tocht)

Geluidsisolatie van buiten

Vochthuishouding in de woning

Deuren en deurkozijnen

Ramen en raamkozijnen

Vochtdichtheid (geen lekkages)

Onderhoudsstaat (heel en netjes)

Geurdichtheid van buiten

De ventilatiemogelijkheden

Geurdichtheid tussen woningen

De verwarmingsinstallatie

De elektrische installatie (meterkast, groepen,

stopcontacten)

Staat van de riolering

Waardering woningaspecten

Cijfers woningaspecten

Bijna alle woningkenmerken scoren 

onvoldoende.

Slechtst beoordeeld (onder de 5,0):

• Energiezuinigheid

• Warmte-isolatie

• Geluidsoverlast buren

• Luchtdichtheid (tocht)

• Geluid van buiten

Best (minst negatief) beoordeeld:

• Elektra

• Riolering/ afvoeren
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Enthousiasme

Bezorgdheid

Interesse

Boosheid

Positiviteit

Teleurstelling/ verdriet

Anders, namelijk:

Gevoelens bij gedachte aan aanpak

Overheersende gevoelens

• Vooral positief over een eventuele aanpak: bewoners 

zeer begaan met hun woning

Zijn niet gezond en 

willen hier graag 

blijven wonen

Nachtmerrie

Schadelijk voor 

mijn gezondheid

• Anders, namelijk bestaat uit:



Redenen van bezorgdheid (17% van de repsondenten)

“Wat wordt de huurverhoging? Welke kosten worden doorberekend in de huur?” 

“In de loop der jaren heb ik een longziekte ontwikkeld, die maakt dat elke verbouwing, dat 
altijd rommel, stof en gruis met zich meeneemt mij schade doet”

Nog niet exact bekend, maar:

• Groot onderhoud/ achterstallig onderhoud: geen

• Energetische verbeteringen: 50% van de te besparen stookkosten

• Andere woningverbeteringen: afhankelijk van wensen bewoners(-commissie)

• Duidelijk, eerlijk en transparant.

• We proberen uw overlast tot het minimum te beperken

• Extra bezoek aan huis voor specifieke maatregelen

• Per bewoner kijken wat nodig is

• Uitwijkmogelijkheid overdag



Redenen van bezorgdheid

“Ik ben wel voor woningverbetering, maar heb in de buurt renovatieprojecten van Eigen Haard 
gezien waarbij de bewoners maandenlang in de rotzooi zaten en erg veel klachten hadden.

• Groot onderhoud of renovatie is niet leuk. 

• “Renoveren is net als de puberteit: het is één grote puinhoop, maar het is tijdelijk”

Maar: 

• We doen het samen. 

• U ziet ook de noodzaak voor verbeteringen aan de woningen.

• Werkzaamheden in de woning duren meestal niet lang, 3-4 weken bij Renovatie. 

• Duurt het langer? We laten u niet zo lang in de puinhoop zitten. U krijgt dan tijdelijk een logeerwoning.

• Tijdens werkzaamheden in de woning kunt u overdag naar een rustwoning.

“Ik wil niet tijdelijk verhuizen?”

• Het ligt aan de aard van de ingrepen en de gekozen “zwaarte” van de ingreep

• Nog niet te zeggen of het in bewoonde staat kan, of dat u naar een logeerwoning kunt.



Tot slot

• Bereidheid om met ons mee te denken en te praten:

• 7 aanmeldingen en 15 wellicht geïnteresseerd.

• Meer informatie bij Marijn van der Weijden.

Meedenken met BC % n

Ja, graag 13% 7

Misschien, vraag het later nog eens 29% 15

Nee, liever niet 58% 30

52


