
 

  Dorpsraad Angerlo 

Woningbehoefte 
Jongeren in Angerlo 
Onderzoek naar de woningbehoefte onder jongeren in Angerlo 

Karin Boogman, Patrick Raben & Timon Staring 
1-10-2020 
www.dorpsraad-angerlo.nl  

http://www.dorpsraad-angerlo.nl/
https://www.facebook.com/245296656418701/photos/p.245300359751664/245300359751664/


1 
 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

1. De enquête ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Verantwoording....................................................................................................................... 3 

1.2. De vragen................................................................................................................................. 4 

2. Resultaten........................................................................................................................................ 4 

2.1. Antwoorden per vraag ............................................................................................................ 4 

3. Analyse van de resultaten ............................................................................................................. 13 

3.1. Relevante info voor de analyse ............................................................................................. 13 

3.2. Woningbehoefte binnen nu en 3 jaar ................................................................................... 13 

3.3. Woningbehoefte binnen nu en 5 jaar ................................................................................... 15 

3.4. Woningbehoefte binnen nu en 10 jaar ................................................................................. 16 

3.5. Overige opmerkingen ............................................................................................................ 17 

Conclusie ............................................................................................................................................... 17 

Bijlage 1: Vragenlijst enquête ................................................................................................................ 18 

 

  



2 
 

Inleiding 
Op dit moment is het zo dat er in Angerlo weinig mogelijkheden zijn voor starters op de woningmarkt. 

Een simpele zoekopdracht op Funda resulteert op het moment van schrijven van dit rapport in 1 

koopwoning in het dorp.1 Er is zelfs geen enkele huurwoning beschikbaar. Dit maakt het voor de 

starters in het dorp natuurlijk lastig om er te blijven of komen wonen.  

Om deze reden vroegen wij ons af hoe het op dit moment zit met de woningbehoefte onder deze 

groep. Is er überhaupt wel vraag naar een woning? Hoeveel vraag is er? Naar welke soort woningen is 

er vraag? Dit zijn voorbeelden van vragen die wij graag beantwoord wilden zien. Vandaar dat wij dit 

onderzoek zijn gestart. Een belangrijke vraag hierbij is natuurlijk op welke manier wij een zo concreet 

mogelijk beeld zouden krijgen en tegelijkertijd het belang van zo veel mogelijk jongeren mee zouden 

kunnen nemen. Een enquête leek ons de beste optie.  

In dit rapport beschrijven wij de resultaten uit de enquête en zullen wij ons focussen op de vraag hoe 

veel woningbehoefte er is onder jongeren in Angerlo. Wij zullen allereerst verantwoorden hoe wij deze 

enquête hebben uitgevoerd en zullen u vervolgens meenemen door onze bevindingen. Wij zullen 

afsluiten met de conclusies die wij hieruit kunnen opmaken. 

 

  

 
1 www.funda.nl. 
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1. De enquête 

1.1.  Verantwoording 
De enquête hebben wij opgesteld door middel van Survio en bestond uit 14 vragen.2 De verspreiding 

hebben wij voornamelijk gedaan door middel van social media. De platformen Facebook en Whatsapp 

zijn in onze kleine gemeenschap toch het meest effectief.  Daarnaast hebben wij de enquêtes geüpload 

op de website van de Dorpsraad Angerlo.3 De enquête is in totaal door 60 personen ingevuld. Hiervan 

zijn er in totaal 56 meegenomen in het onderzoek. Wij hebben zo veel mogelijk geprobeerd om dubbel 

ingevulde enquêtes niet mee te nemen. Dit hebben wij gedaan door middel van het invoegen van een 

vraag naar de email of naam van de invullende persoon. Twijfelgevallen over de echtheid hebben wij 

bij voorbaat niet meegenomen in ons onderzoek.  

De emailadressen hebben wij verzameld om ervoor te zorgen dat wij zo veel mogelijk jongeren direct 

op de hoogte kunnen houden van onze bevindingen en vorderingen op het gebied van woningbehoefte 

onder jongeren in Angerlo. Dit hebben wij in de enquête kenbaar gemaakt. Dit middel leek ons het 

meest effectief om fraude te voorkomen en om te zorgen voor een zo reëel mogelijk beeld van de 

woningbehoefte onder jongeren in Angerlo. Omwille van privacy redenen hebben wij deze vraag 

buiten beschouwing gelaten voor het verdere onderzoek.  De emailadressen zullen enkel worden 

gehouden door ons en met als doel het op de hoogte houden van desbetreffende respondenten. 

Indien respondenten geen behoefte hebben aan verdere informatie kunnen zij dit door middel van 

een email kenbaar maken. Het emailadres zal dan direct worden verwijderd. 

We hebben getracht om een juiste balans te vinden in het verzamelen van genoeg informatie en het 

toegankelijk maken van de enquête voor zoveel mogelijk jongeren. Om deze reden hebben wij 

besloten om de enquête niet te uitgebreid te maken en een maximum van 5-10 minuten invultijd aan 

te houden. Dit zorgt er volgens ons voor dat de stap om de enquête in te vullen zo klein mogelijk wordt 

gemaakt. Daarnaast hebben we geprobeerd om de jongeren bij sommige vragen al een aantal opties 

te geven. Naast deze opties lieten wij de ruimte voor een eigen invulling. Wij hebben hiervoor gekozen 

om te voorkomen dat iedereen iets anders invult, waardoor de antwoorden niet echt in hokjes 

geplaatst zouden kunnen worden. In de volgende paragraaf zullen wij de gestelde vragen bespreken.  

  

 
2 www.survio.com. 
3 dorpsraad-angerlo.nl. 
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1.2.  De vragen 
Zoals hiervoor besproken bestond de enquête uit 14 vragen variërend van objectief tot subjectief. De 

eerste vraag was om fraude te voorkomen en om de deelnemers op de hoogte te houden. Deze vraag 

zal niet worden meegenomen in dit rapport omwille van privacyoverwegingen. De enquête zelf is in 

de bijlage 1 bijgevoegd. De vragen luidden als volgt: 

1. Naam of emailadres (i.v.m. privacy niet in dit rapport opgenomen) 

2. Wat is je leeftijd? 

3. Ben je een man of vrouw? 

4. Woon je op dit moment in Angerlo? 

5. Ben je geboren (opgegroeid) in Angerlo? 

6. Wat is je woonsituatie op dit moment? 

7. Zou je in Angerlo willen (blijven) wonen? 

8. Ben je actief woningzoekend? 

9. Over hoeveel jaar wil je zelf een woning kopen/huren in Angerlo? 

10. Naar welke woning gaat je voorkeur uit? 

11. Hoeveel zou je maximaal per maand voor een woning willen betalen? 

12. Heb je er vertrouwen in dat je in Angerlo een woning gaat vinden? 

13. Sta je op dit moment ingeschreven op www.plavei.nl voor een woning in Angerlo? 

14. Heb je verder nog vragen of opmerkingen dan kan je deze hieronder kwijt. Wij zullen deze via 

mail of via onze website beantwoorden 

 

2. Resultaten 
We hebben jongeren/starters uitgenodigd de enquête in te vullen waarbij we geen minimale of 
maximale leeftijd hebben vermeld. Totaal hebben 56 personen de enquête ingevuld. Wij zullen 
allereerst de gegeven antwoorden per vraag laten zien door middel van een aantal diagrammen. 
Hierbij zullen wij direct de relevantie aangeven voor de verdere analyse. In deze analyse zullen wij 
enkel de relevante antwoorden meenemen om onze conclusie uit te trekken. 
 

2.1. Antwoorden per vraag 
 

2.1.1. Email of naam 

Wij hebben deze vraag gesteld om twee redenen. De eerste reden is om te voorkomen dat er dubbele 

enquêtes binnen komen en de tweede reden is gelegen in het feit dat wij de respondenten (indien 

gewenst) op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw voor 

starters. Aangezien de gemeenschap klein is in Angerlo en vrijwel iedereen bekend is leek dit ons het 

beste middel. We hebben dan ook gezien dat het grootste deel van de respondenten hun emailadres 

heeft achter gelaten. Door middel van deze mailadressen zullen wij hen op de hoogte houden van 

ontwikkelingen op dit gebied.  

  

http://www.plavei.nl/
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2.1.2. Leeftijd 

De meeste jongeren, totaal 47 (84%), die de enquête hebben ingevuld, zijn in de leeftijd van 17 t/m 28 
jaar. Van de eerste groep jongeren van 17 t/m 19 jaar heeft 21,3% meegedaan uit deze leeftijdsgroep, 
van de groep 20 t/m 22 jaar heeft 41,5% meegedaan, van de groep 23 t/m 25 jaar heeft 23,3% 
meegedaan, van de groep 26 t/m 28 jaar heeft 27,0% meegedaan.4   
 
In de leeftijdsgroep 17 t/m 28 jaar heeft Angerlo 169 inwoners waarvan 47 inwoners (27,8%) hebben 
deelgenomen aan deze enquête.5  

 
 

2.1.3. Geslacht 

Van iedereen die de enquête heeft ingevuld was 48,2% (27) vrouw en 51,8% (29) man. Dit is relevant 

om te weten, maar hierop zal niet worden gefilterd in de analyse. 

 
4 Bron: Gemeente Zevenaar. 
5 Bron: Gemeente Zevenaar. 
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2.1.4. Woonachtig in Angerlo 

71,4% (40) woont op dit moment in Angerlo. Dit staat tegenover 28,6% (16) die niet in Angerlo woont.  

 

2.1.5. Geboren (opgegroeid) in Angerlo 

80,4% (45) is opgegroeid in Angerlo en 19,6% (11) niet. 
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2.1.6. Woonsituatie op dit moment 

58,9% (33) woont op dit moment bij de ouders, 10,7% (6) huurt op dit moment een woning met hun 

partner/anderen, 7,1% (4) huurt zelfstandig een woning, 7,1% (4) huurt op dit moment een 

studentenkamer, 14,3% (8) heeft een koopwoning en 1,8% (1) huurt zelfstandig een appartement. Wij 

zullen in de analyse op deze vraag filteren. Verdere toelichting hierop ziet u in paragraaf 2.2. 
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2.1.7. Wil om in Angerlo te wonen 

Van iedereen die de enquête heeft ingevuld willen 44 respondenten zeker in Angerlo (blijven) wonen. 

1 respondent weet zeker niet in Angerlo te willen wonen en 11 respondenten hebben misschien 

ingevuld. Dit is voor ons een hele relevante vraag en ook hierop zullen wij filteren in de analyse. 

 

2.1.8. Actief woningzoekend 

43 respondenten zijn niet actief woningzoekend tegenover 13 wel actief woningzoekend. Wij zullen 

deze vraag niet verder meenemen aangezien de termijn bij de volgende vraag een duidelijker beeld 

geeft. 
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2.1.9. Termijn 

Een belangrijke vraag gaat natuurlijk over de termijn waarin jongeren willen beschikken over een eigen 

woning. We hebben gezien dat 5 mensen zo snel mogelijk hebben ingevuld. 17 respondenten zien 

hunzelf binnen nu en 3 jaar in een woning in Angerlo, 10 binnen 3 tot 5 jaar, 10 in 5-10 jaar, 4 over 10+ 

jaren en 10 respondenten zijn er op dit moment (nog) niet mee bezig. Voor dit onderzoek is enkel 

relevant hoeveel mensen er op termijn over een woning willen beschikken. Vandaar dat wij deze zullen 

analyseren binnen bepaalde termijnen.  
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2.1.10. Woningvoorkeur 

Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden aan te vinken. Hiervan is ook veel gebruik 

gemaakt. De combinatie ‘’starterswoningen – koopwoning’’ kwam hierbij veelvuldig voor. Voor 

starterswoningen, gewone koopwoning, goedkope huurwoning, klein huur appartement en 

huurappartement gezinsgrootte zijn respectievelijk 31, 34, 11, 1 en 4 keer aangevinkt. Antwoorden die 

in het vrije deel zijn ingevuld zijn: ‘’hoek of vrijstaande koopwoning met garage en grotere tuin’’, 

‘’gewone koopwoning, of zelf bouwen’’, ’’woning kopen’’, ‘’Buitengebied’’, ‘’betaalbare starters 

nieuwbouw’’, ‘’klein koop appartement’’ en ‘’geen woningbehoefte’’. Deze antwoorden zullen wij 

meenemen in de analyse.  
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2.1.11. Bedrag 

15 respondenten gaven aan nog geen beeld te hebben bij het bedrag dat zij willen uitgeven aan hun 

(huur)woning, 2 gaven aan onder de 400 euro te willen betalen. 400-600 euro is ingevuld door 10 

respondenten, 600-800 euro door 23 en 6 respondenten zijn bereid meer dan 800 euro per maand aan 

een woning te betalen. 

 

2.1.12. Vertrouwen 

Het gemiddelde vertrouwen van de respondenten komt neer op 3,7 op een schaal van 7 van geen tot 

veel vertrouwen. Dit vertrouwen zullen wij meenemen in de analyse. Hierbij zullen wij enkel het 

vertrouwen van de relevante respondenten gebruiken. 
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2.1.13. Plavei 

7 respondenten staan ingeschreven op www.plavei.nl. 49 respondenten staan niet ingeschreven. Dit 

is opvallend te noemen en zullen we meenemen in de analyse.  

 

2.1.14. Op- of aanmerkingen 

We hebben de respondenten de ruimte gegeven om op- en/of aanmerkingen te geven. Hier hebben 

in totaal slechts 4 respondenten gebruik van gemaakt. Eventuele vragen zijn beantwoord. Daarnaast 

waren er 2 opmerkingen waarvan er 1 direct relevant was voor dit onderzoek: ‘’leuke nieuwbouwwijk 

met huizen rond de 200.000/250.000 is welkom’’. Daarnaast was er een opmerking die betrekking had 

op de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. Deze laten we wegens de relevantie weg uit dit 

rapport.  

  

http://www.plavei.nl/
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3. Analyse van de resultaten 
Hier zullen wij kort in gaan op de overwegingen voor het wel of niet meenemen van gegevens uit de 

resultaten. Wij zullen een analyse maken over de woningbehoefte van jongeren in Angerlo in een 

termijn van nu tot over drie jaar, van nu tot over vijf jaar en van nu tot over tien jaar. Vervolgens zullen 

wij ook ingaan op de soort woning die onder onze respondenten het meest in beeld is. 

 

3.1. Relevante info voor de analyse 
Om een goed beeld te vormen van de woningbehoefte van jongeren in Angerlo zijn er een aantal 

vragen heel belangrijk. Wij willen specifiek de behoefte weten voor een woning in Angerlo. Dit houdt 

in dat enkel de respondenten die aangaven in Angerlo te willen wonen worden meegenomen. 

Daarnaast is de termijn erg belangrijk. We hebben besloten om de woningbehoefte weer te geven in 

verschillende periodes. Van nu tot over 3 jaar, van nu tot over 5 jaar en van nu tot over 10 jaar. 

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om te weten naar welke soort woningen de voorkeur uit gaat van 

deze respondenten. Ook lijkt het ons relevant om te laten zien hoe veel respondenten vanuit een 

woonsituatie bij hun ouders of vanuit een studentenkamer komen.  Per termijn zullen we de 

woonsituatie nu, de soort woning en het vertrouwen bekijken. 

 

3.2. Woningbehoefte binnen nu en 3 jaar 
De woningbehoefte binnen nu en 3 jaar hebben wij geanalyseerd op basis van een aantal gegevens uit 

de resultaten. Allereerst hebben we de respondenten die zeker niet in Angerlo wilden wonen niet 

meegenomen. Vervolgens hebben we gefilterd op de respondenten die binnen nu en 3 jaar over een 

woning willen beschikken. In totaal zijn er 18 respondenten die binnen nu en 3 jaar de wil hebben om 

in Angerlo te wonen. 4 respondenten hebben misschien ingevuld. Wij hebben besloten enkel de 

mensen die zeker in Angerlo willen wonen mee te nemen en gaan dus verder met voorgaande 18 

respondenten. 

Van de 18 zijn er op dit moment 9 actief woningzoekend. 11 respondenten wonen op dit moment bij 

hun ouders of op een studentenkamer. De rest huurt op dit moment ofwel een appartement ofwel 

een woning. Wat ons het meest opvalt is dat de voorkeur van 17 respondenten uitgaat naar een 

(starters)koopwoning. Daarnaast hebben hiervan 5 respondenten aangegeven dat ook een goedkope 

huurwoning tot hun opties behoort. 1 respondent heeft de voorkeur naar enkel een goedkope 

huurwoning.  
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10 respondenten hebben aangegeven tussen de 600 en 800 euro per maand uit te willen geven aan 

een woning. Dit staat tegenover 5 maal 400 tot 600 en 3 maal 800 euro of meer.  

Iets wat interessant is om te zien is het vertrouwen dat deze groep heeft in het vinden van een woning 

binnen de door hun aangegeven termijn. Het gemiddelde vertrouwen van deze groep is 3.3 op een 

schaal van 7. Een vertrouwen van 2 is hier het meest ingevuld, namelijk 7 maal. 13 van de 18 

respondenten staan op dit moment niet ingeschreven voor een woning op www.plavei.nl. Dit valt 

volgens ons te wijten aan het feit dat vrijwel iedereen op zoek is naar een koopwoning. Deze groep 

staat volgens ons symbool voor hoe het op dit moment gesteld is met de woningmarkt in Angerlo. Ze 

willen binnen nu en 3 jaar over een woning beschikken, maar hebben weinig vertrouwen dat ze deze 

ook daadwerkelijk gaan vinden in Angerlo. 

  

http://www.plavei.nl/
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3.3. Woningbehoefte binnen nu en 5 jaar 
In deze analyse zullen wij dezelfde filters hanteren als in de vorige paragraaf. Hier zullen wij echter 

kijken naar de woningbehoefte binnen nu en 5 jaar. Naast de 18 respondenten uit de vorige paragraaf 

zijn er 8 respondenten extra. Binnen een termijn van 5 jaar zijn er dus 26 woning behoevende jongeren. 

Naast deze 26 respondenten die zeker in Angerlo willen wonen zijn er ook 6 respondenten die 

misschien hebben ingevuld.  

Van de 26 respondenten die binnen een termijn van 5 jaar over hun eigen woning willen beschikken 

wonen er op dit moment 18 bij hun ouders of op een studentenkamer. 6 respondenten huren op dit 

moment een woning/appartement en 1 beschikt over een koopwoning. Ook in deze groep valt op dat 

de voorkeur bij de meesten uitgaat naar een koopwoning. 19 respondenten hadden een voorkeur naar 

een starterswoning, 15 naar een koopwoning en 7 naar een goedkope huurwoning. 1 van de 

respondenten gaf aan op deze termijn graag groter te willen wonen. Daarnaast was er 1 respondent 

die graag in het buitengebied wil wonen.  

 

Ten opzichte van de vorige groep zijn er 4 respondenten die nog geen beeld hebben bij het bedrag dat 

ze maandelijks kwijt willen zijn aan een woning. De andere 4 hebben de optie 600 tot 800 euro 

aangevinkt.  
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Het vertrouwen blijft met 3,5 gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau. Dit is op een schaal van 7 lager 

dan gewenst. Van de respondenten die over 3 tot 5 jaar over een eigen woning willen beschikken staat 

er nog niemand ingeschreven op de website van Plavei.  

 

3.4. Woningbehoefte binnen nu en 10 jaar 
Kijkend naar een termijn van 10 jaar zijn er 33 respondenten op zoek naar een woning in Angerlo. Ten 

opzichte van de termijn van 5 jaar zijn er dus 7 bijgekomen. Daarnaast zijn er 8 respondenten die 

misschien in Angerlo willen wonen.  

De woonsituatie op dit moment is als volgt: 

 

De verscheidenheid is bij deze termijn niet veel groter. Het grootste deel heeft nog steeds een voorkeur 

voor een koopwoning. Bij de respondenten die bij de termijn 5 tot 10 jaar hebben ingevuld waren er 2 

die nog geen beeld hadden bij het maandelijkse bedrag. Daarnaast waren er 3 die 600 tot 800 euro 

wilden betalen, 1 die maximaal 400 tot 600 euro kwijt wil en 1 die 800 euro of meer over heeft voor 

zijn woning. Het vertrouwen blijft met 3,5 gelijk. Ook het aantal inschrijvingen bij Plavei blijft gelijk (5). 
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3.5. Overige opmerkingen 
Bij het rond laten gaan van de enquête zijn er ook personen geweest die aangaven de enquête niet te 

willen invullen aangezien zij niet de intentie hadden om in Angerlo te gaan wonen. Wij denken dat dit 

ook een factor is die heeft meegespeeld bij meerdere personen. Daarnaast is te zien dat de 

respondenten die niet uit Angerlo kwamen toch door middel van het verenigingsleven of door middel 

van vriendengroepen verbonden zijn aan het dorp. Ook valt het op dat bij respondenten met een 

partner de enquête vrijwel niet door beiden is ingevuld.  

Conclusie 
In dit rapport hebben wij de bevindingen uit onze enquête besproken. Hierbij hebben wij rekening 

gehouden met verschillende termijnen. Een termijn van nu tot over 3 jaar, een termijn van nu tot over 

5 jaar en een termijn van nu tot over 10 jaar. In onze bevindingen hebben we meegenomen welke 

woningsoort de voorkeur krijgt, welk bedrag de respondenten hiervoor maandelijks over hebben, of 

ze vertrouwen hebben om dit te vinden in Angerlo en of ze ingeschreven staan voor een huurwoning 

op de website van Plavei. Te zien is dat er onder jongeren voldoende vraag is naar woningen. Wat erg 

opvalt is dat de voorkeur ligt bij (starters)koopwoningen. Dit verklaart volgens ons direct waarom 

weinig respondenten staan ingeschreven bij Plavei aangezien dit gaat om huurwoningen. Ook het 

vertrouwen in het kunnen vinden van een woning is opvallend. Bij de groep die binnen nu en 3 jaar 

over een (eigen) woning wil beschikken is het vertrouwen met 3,3 het laagst. Dit vertrouwen neemt 

slechts gering toe tot 3,5 gemiddeld bij de termijnen van nu tot over 5 jaar en van nu tot over 10 jaar.  

Wij denken dat het erg belangrijk is om als dorp met een levendig verenigingsleven de jongere 

generatie ook woningruimte te bieden. In onze bevindingen is duidelijk te zien dat er voldoende 

jongeren zijn die op relatief korte termijn over een woning in Angerlo willen beschikken. Een optie zou 

zijn om met deze jongeren in gesprek te gaan en wanneer dit mogelijk is voor te lichten over de 

mogelijkheden. Er is op relatief korte termijn immers voldoende vraag om bijvoorbeeld een 

nieuwbouw project voor (starters)woningen te beginnen. Het is naar onze mening in ieder geval het 

overwegen waard. Wij willen hierin graag een rol vervullen met betrekking tot de communicatie. Wij 

hebben de emailadressen van de respondenten die graag op de hoogte gehouden wilden worden 

verzameld en willen van deze optie graag gebruik maken om de jongeren binnen ons dorp te 

houden/halen.  

Dit rapport zal o.a. worden voorgelegd en besproken met de Gemeente Zevenaar als ook met 

woningcorporatie Plavei. Samen met deze en eventueel andere partijen zal bekeken worden welke 

mogelijkheden er zijn om in Angerlo de woonbehoefte van jongeren zo goed mogelijk in te vullen.  
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Bijlage 1: Vragenlijst enquête  
Vraag 1:  Naam of emailadres (i.v.m. privacy niet in dit rapport opgenomen) 

Vraag 2: 

 

Vraag 3: 

 

Vraag 4: 
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Vraag 5: 

 

Vraag 6: 

 

Vraag 7: 
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Vraag 8: 

 

Vraag 9: 

 

Vraag 10: 
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Vraag 11: 

 

Vraag 12: 

 

Vraag 13: 

 

Vraag 14: 


