Inventarisatieformulier Deinum Oost

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
E-mail:

Welke gezinssituatie is voor u van toepassing?
O Alleenstaand met kinderen
O Alleenstaand zonder kinderen
O Echtpaar (samenwonend) met kinderen
O Echtpaar (samenwonend) zonder kinderen
O Anders …..

Welke woonsituatie is op dit moment voor u van toepassing?
O Ik bezit een eigen woning
O Ik huur een woning

Belangstelling voor wat voor type woning?
O Starterswoning
O Vrijstaande woning
O Tussenwoning
O Seniorenwoning
O 2 onder 1 kap woning
O Anders….
Binnen welke termijn heeft u belangstelling om in Deinum Oost te gaan wonen?
………jaar

Moet u wel of niet een bestaande woning verkopen voordat u naar Deinum Oost wilt verhuizen?

O Wel een bestaande woning verkopen
O Geen bestaande woning verkopen

Voor welk deelplan (zie tekening) heeft u belangstelling?

2
1

3

2

Voor hoeveel m kaveloppervlakte heeft u belangstelling?
…………..m

2

Over hoeveel vierkante meter woonoppervlakte dient uw toekomstige woning te beschikken?
O 50-99 m²
O 100-149 m²
O 150-199 m²
O 200 m² of meer

Waarom wilt u in Deinum-Oost gaan wonen?
O Zelfstandig willen gaan wonen (uit huis gaan)
O Demografische motieven (uit huis gaan van kinderen, trouwen of scheiden, overlijden partner)
O Dichter bij familie (kinderen) willen wonen
O Gezondheids- en / of zorgredenen (gelijkvloers willen wonen en / of zorgfaciliteiten binnen handbereik willen
hebben)
O Gemak (nabij stedelijke voorzieningen willen wonen, denk aan een stadscentrum)
O Mobiliteit (nabij treinstation willen wonen)
O Arbeid gerelateerde motieven (dichter bij werk willen wonen)
O Huidige woning / woonomgeving (voldoet niet (meer) aan wensen)
O Financiële motieven (toe- of afname gemiddelde inkomen en eigen vermogen)
O Anders …

Suggestie/wensen m.b.t het (concept) bouwplan

Dit formulier graag opsturen of mailen naar:

Voor nadere informatie kunt u opnemen met

Gemeente Menameradiel

G. Rouwenhorst (0518) 45 29 06 of

t.a.v. G.Rouwenhorst

g.rouwenhorst@menameradiel.nl

Antwoordnummer 1650
9000 WD Menaam
g.rouwenhorst@menameradiel.nl

