
Samenvatting 

 

Om dit  indicatieve onderzoek naar de woonwensen van senioren uit te kunnen 

voeren, is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

 

Welke woonwensen stellen de senioren (50 tot 75 jaar) in Krommenie, 

Assendelft en Wormerveer aan een nieuw te bouwen seniorencomplex? 

 

Hiervoor zijn de volgende vijf vragen geformuleerd met de daarop geformuleerde 

antwoorden: 

 

1. Hoe groot is de doelgroep 50 tot 75 jarigen in Krommenie, Assendelft en  

Wormerveer? 

 

De doelgroep maakt momenteel gemiddeld meer dan een kwart uit van het  

totale inwoneraantal van deze drie woonplaatsen. De meeste senioren wonen  

momenteel in Krommenie en Wormerveer. Tevens is in Krommenie het aantal  

seniorenhuishoudens het grootst. Ook zal het aantal senioren in de toekomst  

gemiddeld gezien gaan toenemen en deze groep blijft de komende 10 jaar  

alleen maar groeien. 

  

2. Wat is het maximaal haalbare prijsniveau voor koopsommen en huursommen 

gezien de som die men bereid is te betalen? 

 

Uit de bekeken rapporten blijkt dat de senioren een koopsom willen betalen  

die globaal ligt tussen de € 133.085,00 en € 230.000,00 voor een hun nieuwe  

koopwoning. Voor de huurwoning geldt dat men een prijs wil betalen tussen   

de ….. en …..  

 

3. Waar gaat de voorkeur van deze doelgroep naar uit bij het eventueel serieus 

overwegen van een andere woning: koop of huur? 

 

Op deze vraag is geen duidelijk antwoord te geven. Waarschijnlijk ligt de  

verhouding indicatief gezien op 50 : 50. In Amersfoort en de Rijnstreek is  



namelijk een duidelijke voorkeur voor huurwoningen. In de nota Mensen,  

Wensen, Wonen wordt in tegenstelling tot deze onderzoeken aangegeven dat  

mensen liever eigenaar-bewoner blijven.  

 

4. Aan welke eisen moet een nieuw te betrekken woning voldoen bij deze 

doelgroep om er ook daadwerkelijk in te gaan wonen (wat vindt deze 

doelgroep belangrijk)? 

 

Het  blijkt  dat senioren graag alles gelijkvloers willen hebben: in ieder geval 

alle voorzieningen als keuken, woon-, slaap- en badkamer moeten zonder trap 

bereikbaar zijn.  Voldoende ruimte zowel in als buiten de woning samen met 

de locatie en zonligging is voor hen bepalend. 

 

5. Welke voorzieningen (bushalte, winkels, gezondheidscentrum,  

ontmoetingsruimte, verpleging aan huis, klusjesman, alarmservice, etc.) die  

aanwezig zijn in of rondom het gebouw vindt deze doelgroep belangrijk? 

 

 De  meeste mensen, indien zij gaan verhuizen, blijven het liefste in hun eigen  

plaats wonen. Van de woonomgeving worden de volgende items hoog  

gewaardeerd: parkeren op eigen terrein; mogelijkheid tot verzorging; de  

aanwezigheid van een thuisconciërge;winkels op loopafstand; veiligheid. 

 
 


