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Onderzoeksopzet

Doel van het onderzoek

Inzicht in woonwensen en vertrek-, blijf- en (terug)kommotieven van jongeren in de Noordoostpolder

Enquête onder drie doelgroepen:

1. 16-17 jarigen(303 respondenten)

2. Thuiswonende jongeren 18-30 jaar(414 respondenten)

3. Zelfstandig wonende jongeren 18-35 jaar(477 respondenten)

Paneldiscussies:

4. Potentiele starters

5. Geslaagde starters
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Demografische ontwikkelingen

Ontwikkeling jongeren

• Het aantal jongeren neemt af

• Jongeren blijven langer thuis wonen

Vestiging en vertrek

• Jongeren 15 tot 20 jaar verlaten de gemeente(gebruikelijk!)

• Jongeren 25-30 vestigen zich per saldo(belangrijk!)
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De beschikbaarheid van woningen

Starter heeft voldoende keuzemogelijkheden:

• Relatief veel goedkope huur- en koopwoningen

• 69% huurvoorraadMercatustussen €389 en €557

• 25% koopwoningen netto hypotheeklast tot € 560

Enkele relevante ontwikkelingen woningmarkt

• Druk op de huurmarkt is toegenomen

• Hypotheekeisen zijn strenger geworden

• Rente is historisch laag
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Toekomstplannen 16-17 jarigen

Toekomstplannen

• Meeste jongeren willen doorleren

• Hoe hoger de opleiding, hoe groter de vertrekkans

Belangrijkste vertrekredenen:

• Levensfase

Belangrijkste motief om te blijven:

• Socialebinding
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Thuiswonende jongeren 18-30 jaar

Enkele kenmerken:

• Driekwart wil binnen vijf jaar zelfstandig wonen

• Sterke voorkeur voor huur, maar wens om te kopen

• Vertrouwen om te kopen groot(opvallend!)

Starters op zoek naar:

• Huurprijs

• Koopdirect een goede stap
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Thuiswonende jongeren 18-30 jaar

Starters zijn gehecht aan de Noordoostpolder..

• Helft wil in gemeente blijven, een derde misschien

• Belangrijkste vertrekredenen: werk of studie

..en sterk gericht op Emmeloord

• Jongeren uit Emmeloord gericht op Emmeloord

• Jongeren uit dorpen gericht op:

- Emmeloord (43%)of

- het eigen dorp (43%)
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Thuiswonende jongeren 18-30 jaar

Meeste starters nog niet actief op zoek

• 43% niet actief op zoek

• Grote groep (57%) die wil huren staat niet ingeschreven(Aandachtspunt!)

• Wens: niet lang wachten op huurwoning

Ervaringen geslaagde starters:

• Ruim helft heeft korter dan halfjaar gezocht

• Bijna driekwart korter dan 1 jaar gezocht
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Ervaringen zelfstandig wonende jongeren 18-35 

jaar

Makkelijk om een woning te vinden

• Helft vond zoektocht woning makkelijk tot zeer makkelijk

• Maar…een kwart moeilijk tot zeer moeilijk

Grote groep in de koop terecht gekomen

• Ruim helft in koopwoning terecht gekomen

Merendeel is tevreden met huidige woning

• 84% heeft woning die hij/zij wilde
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Concluderend

Algemeen

• Starters hebben goede kansen op de woningmarkt

• Blijft een belangrijke groep om aandacht aan te besteden!

Aandachtspunten huursector

• Zorg dat aanbod betaalbare huur op peil blijft(aandachtspunt)

• Stimuleer/informeer jongeren zich in te schrijven(aandachtspunt)

• Informatie op Woningnet moet beter aansluiten op doelgroep

Aandachtspunten koopsector

• Toevoegen specifieke, kleine starterswoningen niet gewenst

• Starterslening vergroot mogelijkheden koopstarters
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Vragen?
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