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Belangrijkste bevindingen woonvisie

• Inwoners zijn over het algemeen erg tevreden over de eigen buurt. 
• Er is enig pessimisme over de ontwikkeling van de eigen buurt: een derde 

verwacht dat de buurt de komende jaren achteruit zal gaan.
• Een grote meerderheid (85%) vindt dat woningen voor jongeren en starters 

prioriteit moet krijgen. 
• Ruim driekwart is bereid om te investeren in de verduurzaming van de eigen 

woning. Wel geeft 41 procent aan dat er niet voldoende betaalbare 
mogelijkheden zijn om de eigen woning energiezuiniger te maken.

• Men lijkt vooral te denken aan de behoeften van de eigen doelgroep bij het 
aanwijzen van wat er gebouwd moet worden (jongeren willen grotere 
gezinswoningen en ouderen juist kleinere nultredenwoningen).

Eigen buurt: tevredenheid en ontwikkeling

Hoe tevreden bent u over uw buurt in het algemeen? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet

7,8

Hoe beoordeelt u de onderstaande zaken in uw buurt?

Met name ouderen zijn 
minder tevreden over hoe 

de straten en stoepen 
eruitzien: zij geven dit 

gemiddeld een 6,5

Het groen in de buurt (bomen, parken en grasveldjes) krijgt gemiddeld een 7,4

Speelvoorzieningen krijgen gemiddeld een 6,9

Hoe de straten en stoepen eruit zien krijgt gemiddeld een 7,1

Hoe verwacht u dat de buurt waar u woont zich de komende jaren ontwikkelt? 
De buurt zal... 

31% 19% VooruitgaanAchteruitgaan
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Voldoende betaalbare woningen

Verduurzamen van de eigen woning

Bent u bereid om te investeren in de verduurzaming van uw woning of om hiervoor 
een hogere huur te betalen?

Aan welke woningen moet de gemeente volgens u prioriteit geven?
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Woningen voor jongeren en starters

Woningen voor senioren

Woonzorgwoningen

Tiny houses

Kavels voor zelfbouw

Flex/tijdelijke woningen

Woonruimte voor studenten

Woonruimte voor arbeidsmigranten

De gemeente moet geen onderscheid maken

Anders

En wat voor woningtypen moet de gemeente bouwen?

57%
Rijwoningen

48%
Kleinere woningen

47%
Appartementen

37%
Nultredenwoningen

Er zijn verschillen naar 
leeftijd: inwoners tot 34 jaar 

willen vaker dan ouderen 
tweekappers of rijwoningen. 

Ouderen willen juist vaker 
kleine, nultredenwoningen of 

appartementen laten 
bouwen.

40%

38%

22%

Ja, zeker

Ja, misschien

Nee

Stelling: ‘Er zijn voldoende betaalbare mogelijkheden om mijn woning energiezuiniger te maken.’

26% 
(helemaal) mee eens

41% 
(helemaal) mee oneens
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Hulp bij het vergroenen van de tuin

Hoe kan de gemeente helpen bij het vergroenen van uw tuin?

Manieren om groter aantal woningen te creëren

Hoe staat u tegenover deze manieren om een groter aantal woningen in Best te creëren?

36%

32%

31%

31%Niet nodigHelpen bij materiaal 
afvoeren, bijv. stenen

Een financiële 
tegemoetkoming

Informatie geven over 
groene tuinen

42% 22% 33% 4%
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Woningsplitsen

Kamergewijze
verhuur

21% 27% 48% 5%
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Stelling: ‘In het centrum moeten we alleen appartementen en kleine woningen bouwen.’

53% 
(helemaal) mee eens

21% 
(helemaal) mee oneens


