
 

Enquête:  Woningbehoefte Lathum 

 
Beste inwoner van Lathum, 

Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw 
binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar 
de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op 
zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Lathum. Deze enquête is 
voor alle inwoners van Lathum jong en oud maar ook voor gezinsleden of vrienden 
die nu niet in Lathum wonen maar dat wel zouden willen. In eerste instantie zien 
wij deze ontwikkeling met mogelijke nieuwe woningen in het dorp bedoeld voor 
inwoners uit het dorp. 

Door het invullen van deze enquête, helpt u ons om de informatie te gebruiken om 
tot een afgewogen plan te komen op, en rond de locatie van de Jonkersschool 
waarmee wij in overleg met de gemeente een mogelijke realisatie kunnen 
verwezenlijken. De informatie uit deze enquête wordt uiteraard vertrouwelijk 
behandeld, overeenkomstig de AVG wetgeving.  

 

1.  Hoe is uw huishouden samengesteld?  
Zet een kruis voor één antwoord  

        Alleenstaand zonder kinderen 

        Alleenstaand met kinderen 

        Getrouwd of samenwonend zonder kinderen 

        Getrouwd of samenwonend met kinderen 

        Thuiswonend 

    Anders, namelijk……………  

2.  Wat is uw leeftijd? (als u de enquête samen invult: vul de 

 leeftijd van de oudste in) 
Zet een kruis voor één antwoord  

         Jonger dan 25 jaar 

         25 - 35 jaar 

         36 - 45 jaar 

         46 - 55 jaar 

         56 - 65 jaar 

         66 - 75 jaar 

         76 jaar of ouder 

 



 

 

 

3.  Bent u woonachtig in Lathum? 
Zet een kruis voor één antwoord  

      Ja 

      Nee, ik woon in:                                                                                                    

4.  In welke woonsituatie bevindt u zich momenteel? 
Zet een kruis voor één antwoord  

      Huurwoning 

      Koopwoning 

      Thuiswonend 

5.  In welk type woning woont u op dit moment? 
Zet een kruis voor één antwoord  

     Tussenwoning 

     Hoekwoning 

     2-onder-1 kapwoning 

     Vrijstaande woning 

     Anders, namelijk:                                                                                                     

6.  Wilt u in de toekomst in Lathum (blijven) wonen? 
Zet een kruis voor één antwoord  

      Ja 

   Nee 

7.  Bent u op dit moment actief woningzoekend? 
Zet een kruis voor één antwoord  

      Ja 

      Nee 

 

 

 

 



 

 

 

8.  Binnen welke termijn wilt u een andere woning in? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Binnen 1 a 2 jaar 

       Binnen 3 a 4 jaar 

       Binnen 5 a 6 jaar 

       Later 

       Ik wil geen andere woning 

9.  Bent u geïnteresseerd een huur- of koopwoning? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Huurwoning 

       Koopwoning 

       Ik weet het nog niet 

       Niet van toepassing 

10.  Welk type woning zoekt of wilt u? 
Zet een kruis voor een antwoord er zijn bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk 

       Starterswoning voor 1 of 2 personen 

       Eengezinswoning 

       Twee onder een kapwoning 

       Zelfbouwkavel 

       Levensloopbestendige woning (huis met slaap- en badkamer op de begane grond) 

       Appartement 

       Niet van toepassing 

11.  Gaat uw voorkeur uit naar een nieuwbouw of 

 bestaande woning? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Nieuwbouwwoning 

       Bestaande woning 

       Geen voorkeur 

 



 

 

 

12.  Verwacht u in uw volgende woonsituatie meer zorg nodig 

 te hebben? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Ja 

       Nee 

       Weet niet 

13. Indien u denkt meer zorg nodig te hebben, waar denkt u dan 

aan? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Seniorenwoning 

       Levensloopwoning 

       Mantelzorgwoning 

       Anders, namelijk:                                                                                                   

14.  Staat u bij een woningcorporatie ingeschreven? 
Zet een kruis voor één antwoord  

       Ja 

       Nee 

 

16.  Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit onderzoek? 

Vul dan uw gegevens in. 

 

• Naam:                                                                                    

 

• E-mailadres:                                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

17.  Heeft u wellicht naar aanleiding van deze vragenlijst al 

interesse om betrokken te worden bij de ontwikkeling van 

woningbouw naam dan contact met ons op middels een mail 

naar info@dorpsraadlathum.nl of een briefje naar Molenstraat 8 

in Lathum. Graag gaan wij dan met u in overleg om uw wensen 

en ideeën te bespreken.  

                                                                                                                  

                                                                                                                      

 

Dorpsraad Lathum 
 

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp, niet 

van individuele personen, waarbij de bevolking zoveel mogelijk betrokken en 

gestimuleerd wordt, bij voorkeur door overleg en nauwe samenwerking. 

Het leggen van contacten met verenigingen of instellingen met een soortgelijk doel. 

Het welzijn van de dorpsbewoners (jong en oud) bevorderen. 

 

Kijk voor de diverse projecten en nieuws etc. op: 

www.dorpsraadlathum.nl  

 
Wilt u meer weten over de Dorpsraad Lathum of misschien 

meedenken over bestaande of nieuwe projecten van de Dorpsraad 

stuur dan een mail naar: info@dorpsraadlathum.nl 

 

 

Namens de Dorpsraad Lathum danken wij u voor 

het invullen van deze Enquête. 

 
De ingevulde enquête kunt u mailen naar: info@dorpsraadlathum.nl 

of u kunt een papieren versie inleveren bij Paula Maris, Molenstraat 8 Lathum 

graag uiterlijk 31 augustus. In september willen wij de uitkomst samenvatten en 

daarna alle inwoners van Lathum informeren middels een nieuwsbrief. 
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