
 2e Wijkbijeenkomst Gildebuurt | 26 november 2018   
 

Welke punten zijn het 
meest belangrijk voor 

u bij vernieuwing? 
 
 
 
 

Zet 4 kruisjes: 
 

 Kwaliteit woning: Regulier 
onderhoud 

Renovatie Nieuwbouw 

 Goed geïsoleerd: minder hoge energierekening    

 Zeer goed geïsoleerd: lagere energierekening    

 Geen vocht of tocht: comfortabel zonder koude voeten    

 Nieuwe badkamer/toilet/keuken    

 Nieuwe indeling: bijvoorbeeld keuken bij woonkamer of 
badkamer boven  

   

 Stiller in huis: minder geluid van buren en geen houten 
verdiepingsvloer 

   

 Wooneigenschappen:    

 Diepe tuin    
 

 Gezinswoning: 3 volwaardige slaapkamers met badkamer en 
extra toilet boven 

   

 Gelijkvloers appartement     

 Buurt:    

 Ruimte voor extra auto’s achter de woningen    

 Aanpassing inrichting achterpaden/achtergebied: meer 
toezicht  

   

 Fijner op straat: meer groen, voortuinen en brede stoep    

 Overige    
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Wat is het meest belangrijk bij de uitvoering van de renovatie? Zet vier kruisjes: 

Tijdelijke woonoplossing tijdens werkzaamheden 

Ik wil niet langer dan 10 dagen renovatiewerkzaamheden aan een stuk als ik in de woning zit. 

Ik heb hulp nodig van Wooninc. als ik spullen moet verplaatsen voor de werkzaamheden. 

Ik wil niet naar een andere woning. 

Vergoeding aanpassingen woningen (ZAV) 

Ik wil een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. 

Huurprijs 

Een huurverhoging is ok, maar niet meer dan ____€20   ____€50    ____€100        

Energiekosten 

Woonlasten (energie+huur) mogen niet hoger worden. 

Overige 
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Wat is het meest belangrijk bij de uitvoering van de nieuwbouw? Zet vier kruisjes: 

Verhuizen 

Verhuiskosten moeten worden vergoed. 

Ik wil hoe dan ook terugkeren. 

Ik heb hulp nodig bij de verhuizing van Wooninc. 

Wisselwoning tijdelijk 

Ik wil dat de wisselwoning in de buurt ligt? 

Ik wil niet langer dan 12 maanden uit mijn woning/buurt. 

Vergoeding aanpassingen woningen (ZAV) 

Ik wil een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. 

Huurprijs 

Een huurverhoging is ok, maar niet meer dan ____€50  ____€100    ____€150        

Overige 
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Wat heeft uw voorkeur? 

O regulier onderhoud

O renovatie (projectmatig onderhoud & verduurzaming)  

O sloop/nieuwbouw 

Ruimte voor opmerkingen: 


